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З А П О В Е Д 
 

№ РД 11-236 
 

София, 31.01.2023 г. 

 

 На основание чл. 62, ал. 2 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и чл. 53 от 

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

относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 

79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с 

вх. № ВД-489/31.01.2023 г. на Съвета по продуктите за растителна защита (СПРЗ) във 

връзка със Заявление с вх. № 19452/18.10.2022 г. от фирма ФМС Агро България ЕООД, 

Заповед № РД11-196/30.01.2023 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните, Решение по извънредна т. 1 от протокол от проведено на 

31.01.2023 г. редовно заседание на СПРЗ и Решение от 19.01.2023 г. на Съда на 

Европейския съюз по дело С-162/21 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Отказвам разрешаване на ограничена и контролирана употреба (ОКУ) на територията на 

Република България на продукта за растителна защита (ПРЗ) ПИКУС 60 ФС, 

съдържащ активното вещество (а.в.) имидаклоприд. 
 

Мотиви: С писмо постъпило по електронната поща на 20.01.2023 г., Постоянното 

представителство на Република България в Европейския съюз уведомява, че във връзка с 

преюдициално заключение на Съда на Европейския съюз /Съда на ЕС/ по преюдициално 

запитване, в рамките на производство по дело С-162/21, което се отнася до тълкуването на 

чл. 53 от 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, съдът е постановил 

заключение по отношение тълкуването на чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара 

на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 

Съвета в смисъл че: не допуска държава членка да разреши пускане на пазара на 

продукти за растителна защита за третиране на семена и пускане на пазара и употреба 

на третирани с тези продукти семена, при положение че пускането на пазара и 

употребата на третирани с тези продукти семена са изрично забранени с регламент за 

изпълнение.  

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/783 на Комисията от 29 май 2018 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за 

одобрение на активното вещество „имидаклоприд“, предвижда забрана за пускане на 
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пазара и използване на семена, третирани с активното вещество „имидаклоприд“, освен 

ако не са предназначени за употреба в постоянни оранжерии и получената реколта 

остане по време на целия си жизнен цикъл в постоянна оранжерия, какъвто не е 

настоящият случай. 

 

На основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от 

издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица.  

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването 

й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

Д-Р ИВАН ШИКОВ: /п/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

 

 


