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B8-0556/2018 

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент на 

Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите 

граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти 

(D58389/03 – 2018/2902(RPS)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за 

постигане на устойчива употреба на пестициди1, 

– като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение 

II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 

ацетамиприд в определени продукти (D058389/03), 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на 

остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен 

или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета, и 

по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него2, 

– като взе предвид целенасочената оценка, извършена от Европейския орган за 

безопасност на храните (ЕОБХ) на някои съществуващи опасения за МДГОВ на 

ацетамиприд и изменение на съществуващите МДГОВ за трапезни маслини, 

маслини за производство на масло, ечемик и овес, публикувана на 16 май 2018 г.3, 

– като взе предвид становището, предоставено на 19 септември 2018 г. от 

Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,  

– като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета 

от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на 

изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията4, 

– като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните, 

– като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от 

своя правилник, 

A. като има предвид, че ацетамипридът е неоникотиноиден инсектицид, който е 

насочен към редица насекоми, включително опрашителите; 

                                                 
1 ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71. 
2 ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1. 
3 DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.;16(5):5262. 
4 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. 
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Б. като има предвид, че неоникотиноидите, включително ацетамипридът, са 

„системни“ инсектициди, което означава, че те се пръскат върху растения, които 

след това поглъщат химикалите и ги разпространяват в цялото растение, в 

тъканите, полена и нектара; като има предвид, че насекомите биват убивани от 

ацетамиприд и други системни инсектициди по два различни начина: когато 

влязат в контакт с пестицида, например когато са пръскани с него, и когато 

поглъщат растение, което е било изложено на пестицида; 

В. като има предвид, че е известно, че неоникотиноидите са изключително токсични 

за медоносните пчели поради системна транслокация, което накара Комисията да 

забрани три от тях; 

Г. като има предвид, че на 21 септември 2017 г. ЕОБХ прие положително становище 

относно токсичността на неоникотиноидите; 

Д. като има предвид, че на 28 февруари 2018 г. ЕОБХ публикува актуализирана 

информация за оценката на риска за три неоникотиноида – клотианидин, 

имидаклоприд и тиаметоксам – потвърждаваща, че повечето употреби на 

неоникотиноидните пестициди представляват риск за дивите и медоносните 

пчели; 

Е. като има предвид, че ацетамипридът е един от петте неоникотиноида, забранени 

от Франция, заедно с тиаклоприда и трите неоникотиноида, забранени в Съюза 

като цяло; 

Ж. като има предвид, че ацетамипридът се метаболизира в човешкото тяло и се 

получава производно вещество, което може да се натрупва (N -

десметилацетамиприд) и присъствието му е свързано със симптоми на 

интоксикация1; 

З. като има предвид, че в няколко скорошни проучвания се предполага, че 

ацетамипридът има смущаващо въздействие върху ендокринната система2, 3, 

въздействие върху неврологичното развитие4, 5 и невротоксичен6, генотоксичен1 и 

                                                 
1 Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., et al., Relationship 

between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A 

Prevalence Case-Control Study (Връзка между уринарния N -десметилацетамиприд и типични симптоми, 

включително неврологични констатации: проучване случай-контрола), PLOS ONE 10(11): e0142172, 

2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172  
2 Teramaya, H., et al., Effect of acetamiprid on the immature murine testes (Въздействие на ацетамиприда 

върху тестисите на недостигнали зрялост мишки), 2018 г., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633  
3 Kong, D., et al., Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and 

cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells (Ацетамипридът инхибира синтеза на 

тестостерон, като засяга митохондриалната функция и производството на цитоплазмен аденозенозин 

трифосфат в клетките на Лайдиг при плъхове), 2017 г., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332  
4 Kagawa, N. and Nagao, T., Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure 

to acetamiprid (Токсичност спрямо развитието на нервната система в мишия неокортекс след пренатална 

експозиция на ацетамиприд), 2018 г., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162  
5 Terayama, H., et al., Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions (Ацетамиприд 

се акумулира в различни количества в области в мозъка на мишките), 2016 г., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/  
6 Çamlıca, Y., et al., Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and 

histopathological potential) (Токсичен ефект на ацетамиприд върху нервус ишиадикус на Rana ridibunda 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/
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имунотоксичен2 ефект; 

И. като има предвид, че член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) определя принципа на предпазните мерки като един от 

основните принципи на Съюза; 

Й. като има предвид, че член 168 от Договора за функционирането на ЕС гласи, че 

„При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се 

осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“; 

К. като има предвид, че Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета цели постигане на устойчива употреба на пестициди в Съюза чрез 

намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху 

здравето на хората и околната среда и насърчаване на използването на 

интегрирано управление на вредителите (ИУВ) и на алтернативни подходи или 

техники, като например нехимични алтернативи на пестициди; 

Л. като има предвид, че въпреки че Комисията е признала наличието на сериозни 

проблеми3 по отношение на демократичната легитимност на процеса на вземане 

на решения във връзка с пестицидите и тяхното използване, тя продължава да 

предлага разрешение за неоникотиноиди; 

М. като има предвид, че предложението на Комисията за увеличаване на максимално 

допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за ацетамиприд рискува 

да доведе до нов случай на неспазване на принципа на предпазните мерки, с оглед 

на продължаващите съмнения относно въздействието на ацетамиприда върху 

общественото здраве и околната среда; 

Н. като има предвид, че коментарите на ЕОБХ относно искането за увеличаване на 

                                                                                                                                                         
(електрофизиологичен и хистопатологичен потенциал)), 2018 г., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770  
1 Şenyildiz, M., et al., Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid 

insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells (Изследване на генотоксичните и цитотоксични въздействия на 

широко използвани неоникотиноидни инсектициди върху клетки HepG2 и SH-SY5Y), 2018 г., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886  
2 Marzouki, S., et al., Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid 

(Специфични имунни реакции при мишки след субхронична експозиция на ацетамиприд), 2017 г., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496  
3 На 27 април 2018 г. представителите на държавите членки в рамките на постоянен комитет подкрепиха 

предложение на Комисията за допълнително ограничаване на употребата на трите неоникотиноида: 

имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, научен преглед на които 

(https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) стигна до заключението, че употребата им на открито 

вреди на пчелите. Защитата на пчелите е важен въпрос за Комисията, тъй като засяга биологичното 

разнообразие, производството на храни и околната среда. По инициатива на председателя Юнкер, за 

когото това е приоритет, колегиумът на членовете на Комисията обсъди този въпрос на 29 март 2017 г. С 

договорените ограничения бяха надхвърлени мерките, въведени от 2013 г. насам. Използването на трите 

вещества на открито беше забранено и въпросните неоникотиноиди бяха разрешени само за използване в 

постоянни оранжерии, където не се очаква контакт с пчели. Членът на Комисията, отговарящ за 

здравеопазването и безопасността на храните, Витянис Андрюкайтис приветства гласуването, като 

подчерта, че „преди няколко месеца Комисията беше предложила тези мерки въз основа на научното 

становище на Европейския орган за безопасност на храните. Здравето на пчелите продължава да бъде от 

първостепенно значение за мен, тъй като се отнася до биологичното разнообразие, производството на 

храни и околната среда.“  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
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МДГОВ за ацетамиприд за трапезни маслини и маслини за производство на масло 

показват, че не е извършена оценка на въздействието върху околната среда, не на 

последно място върху опрашителите; 

O. като има предвид, че заключенията на ЕОБХ в становището му от 16 май 2018 г. 

са формулирани въз основа на теоретични съображения, по-специално по 

отношение на оценката на максималния дневен прием; като има предвид, че 

теоретичният характер на някои аспекти от анализа на ЕОБХ поражда съмнения 

относно способността му да се опира на емпирични факти и в резултат на това да 

отразява действителността в своите резултати; 

П. като има предвид, че ЕОБХ стига до заключението, че е налице „малко вероятен“ 

риск за общественото здраве от увеличаването на МДГОВ на ацетамиприд; като 

има предвид обаче, че това становище включва известна степен на вероятност и 

поради това оставя известно съмнение относно действителната безопасност на 

новите стойности на МДГОВ; 

Р. като има предвид, че в становището си от 16 май 2018 г. ЕОБХ препоръчва 

утрояване на МДГОВ за трапезни маслини и маслини за производство на масло, 

както е посочено в обобщаващата таблица в приложение I към настоящата 

резолюция, но не предоставя подходящи доказателства, които да показват, че това 

няма да доведе до риск за околната среда, по-специално за опрашителите; 

С. като има предвид, че ацетамипридът е използван в масов мащаб за овладяване на 

кризата с Xyllela fastidiosa, която засегна южна Европа от 2013 г., като е насочен 

към вектора, който разпространява бактерията, а не към самата бактерия; като има 

предвид, че въпреки че няма известно лечение за засегнатите дървета, 

съществуват алтернативи за борба с разпространението на бактерията Xyllela 

fastidiosa, като например използването на хиперспектрални и термични камерни 

устройства за откриване на болестта, преди симптомите да станат видими1, 

поставянето на дърветата под карантина и отстраняването на болните дървета; 

1. се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията; 

2. счита, че въпросният проект на регламент на Комисията превишава 

изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 396/2005;  

3. счита, че въпросният проект на регламент на Комисията е несъвместим с целта и 

съдържанието на Регламент (ЕО) № 396/2005; 

4. отбелязва, че съществуващата МДГОВ на ЕС за ацетамиприд за трапезни маслини 

и маслини за производство на масло ще се увеличи от 0,9 на 3 mg/kg; 

5. препоръчва вместо това съществуващата МДГОВ на ЕС за ацетамиприд за 

трапезни маслини и маслини за производство на масло да се намали на 0,5 mg/kg, 

както е посочено в таблицата в приложение II; 

                                                 
1 Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations (Превизуални 

симптоми на инфекция с Xylella fastidiosa, открити в спектрални алтерации на характеристиките на 

растението), в Nature Plants, том 4, стр. 432-439, 25 юни 2018 г., https://www.nature.com/articles/s41477-

018-0189-7  

https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7
https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7
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6. подчертава, че повишаването на МДГОВ до 3 mg/kg би означавало пръскане най-

малко четири пъти повече ацетамиприд върху дърветата и маслините; 

7. счита, че решението за регистрация на ацетамиприд не може да бъде обосновано, 

тъй като няма достатъчно доказателства, които да подсказват, че ще бъдат 

предотвратени неприемливите рискове за животните, безопасността на храните и 

опрашителите; 

8. счита, че повишаването на токсичността за опрашителите е резултат от ефекта на 

коктейла1 от използването на множество пестициди и инсектициди, в това число 

ацетамиприд; 

9. отбелязва, че използването на ацетамиприд за насочване към насекоми като 

пестицид би могло да засегне опрашителите2; 

10. счита, че проектът на регламент на Комисията предвижда възможно бъдещо 

увеличаване на съдържанието на ацетамиприд в трапезните маслини и в 

маслините за производство на масло; 

11 счита, че становището на ЕОБХ не отчита риска за човешкото здраве и за 

пчелите; призовава държавите членки и ЕОБХ да проявяват по-голяма бдителност 

по отношение на общественото здраве и здравето на опрашителите при оценката 

на заявленията за МДГОВ; 

12. отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на регламент; 

13. отправя искане към Комисията да представи нов акт, въз основа на Договора за 

функционирането на ЕС, който да спазва принципа на предпазните мерки; 

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 

                                                 
1 Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., In-hive 

Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the 

Eastern United States (Експозиция на пестициди в кошери: оценка на риска за прелетните медоносни 

пчели от замърсяване с пестицид в кошерите в Източните Съединени американски щати), в Scientific 

Reports 6, 15 септември 2016 г., http://www.nature.com/articles/srep33207  
2 El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., Effets sublétaux de 

l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera) (Сублетални ефекти на 

ацетамиприд и тиаметоксам за поведението на пчелите (Apis mellifera)), 23 май 2014 г., 

https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiameth

oxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera  

http://www.nature.com/articles/srep33207
https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l'Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l'abeille_Apis_mellifera
https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l'Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l'abeille_Apis_mellifera
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Целенасочен преглед на съществуващите максимално допустими граници на 

остатъчни вещества за ацетамиприд, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ)  
 

Б.4 Предложени МДГОВ 

 

Kодов 

номер (а) 

 

Стока 

 

Съществува

ща  

МДГОВ на 

ЕС (mg/kg) 

Резултат от оценката 

МДГОВ 

(mg/kg) 

Коментар 

Определение на остатъчно вещество за прилагане: ацетамиприд  

1300010 Ябълки 0,8 0,4 Предлага се алтернативна 

МДГОВ (б) 

1300020 Круши 0,8 0,4 Предлага се алтернативна 

МДГОВ (б) 

140030 Праскови 0,8 0,2 Предлага се алтернативна 

МДГОВ (б) 

242020 Зеле 0,7 0,4 Предлага се алтернативна 

МДГОВ (б) 

243010 Китайско зеле 1,5 - Не могат да се предложат 

алтернативни МДГОВ (в) 

243020 Къдраво зеле 1,5 - Не могат да се предложат 

алтернативни МДГОВ (в) 

251020 Маруля 3 1,5 Предлага се алтернативна 

МДГОВ (б) 

251030 Къдрава листна 

ендивия/широк

олистна 

ендивия 

1,5 0,4 Предлага се пробна 

алтернативна МДГОВ (г) 

252010 Спанак 5 0,6 Предлага се алтернативна 

МДГОВ (б) 

252020 Тученица 3 0,6 Предлага се алтернативна 

МДГОВ (б) 

252030 Листно 

цвекло/салатно 

цвекло 

3 0,6 Предлага се алтернативна 

МДГОВ (б) 

270030 Целина 1,5 - Не могат да се предложат 

алтернативни МДГОВ (д) 

161030 Трапезни 

маслини 

0,9 3 Новите планирани 

употреби на ЕС са 
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402010 Маслини за 

производство 

на масло 

0,9 3 подкрепени в достатъчна 

степен от данни и не е 

идентифициран риск за 

потребителите 

500010 Зърна от 

ечемик 

0.01* 0,05  

500050 Зърна от овес 0.01* 0,05  

- Други 

продукти от 

растителен 

произход 

Вж. 

Регламент 

2017/626 

Вж. 

Регламент 

2017/626 

Съществуващите МДГОВ 

могат да бъдат запазени (е) 

Определение на остатъчно вещество за прилагане: сумата от ацетамиприд и N-

десметилацетамиприд, изразена като ацетамиприд 

- Други 

продукти от 

животински 

произход 

Вж. 

Регламент 

2017/626 

Вж. 

Регламент 

2017/626 

Съществуващите МДГОВ 

могат да бъдат запазени (ж) 

МДГОВ: Максимално допустимa границa на остатъчни вещества 

* показва, че МДГОВ е определена на границата на количествено определяне  

a) Кодов номер на стоките, както са изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 

№ 396/2005. 

б) Съществуващите МДГОВ на ЕС бяха определени като потенциална МДГОВ, 

пораждаща загриженост. Данни в подкрепа на алтернативни МДГОВ бяха 

представени от държавите членки и не е идентифициран риск за потребителите 

по отношение на тази алтернативна МДГОВ. 

в) Съществуващите МДГОВ на ЕС бяха определени като потенциална МДГОВ, 

пораждаща загриженост. Понастоящем в ЕС не са разрешени никакви употреби, 

за които може да се счита, че определят алтернативни МДГОВ. ЕОБХ предлага 

да се понижи МДГОВ до подходящата граница за количествено определяне 

(LOQ) и да се оттеглят съответните разрешения в рамките на ЕС. 

г) Съществуващите МДГОВ на ЕС бяха определени като потенциална МДГОВ, 

пораждаща загриженост. Данни в подкрепа на алтернативни МДГОВ бяха 

представени от държавите членки и не е идентифициран риск за потребителите 

по отношение на тази алтернативна МДГОВ. Независимо от това, производните 

алтернативни МДГОВ следва да бъдат потвърдени чрез представянето на 

допълнителни данни.  

д) Съществуващите МДГОВ на ЕС бяха определени като потенциална МДГОВ, 

пораждаща загриженост. Не са налични данни за остатъчните вещества в 

подкрепа на алтернативните добри селскостопански практики (ДСП) и не могат 

да се изведат алтернативни МДГОВ. ЕОБХ предлага да се понижи МДГОВ до 

подходящата граница за количествено определяне (LOQ) и да се оттеглят 

съответните разрешения в рамките на ЕС.  

е) Съществуващите МДГОВ на ЕС не бяха определени като потенциална МДГОВ, 

пораждаща загриженост. 
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ж) Съществуващите МДГОВ на ЕС не бяха определени като потенциална МДГОВ, 

пораждаща загриженост. Освен това не се очаква премахването на най-

критичните налични употреби върху къдраво зеле и ябълки и предвидената 

употреба върху ечемик и овес да окаже въздействие върху изчислените за 

добитъка МДГОВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

Нови предлагани МДГОВ:  

 

Kодов 

номер 

Стока  Съществуващи 

МДГОВ на ЕС 

(mg/kg) 

Нови 

предлагани 

МДГОВ на 

ЕС (mg/kg) 

Коментар 

161030 Трапезни 

маслини  

0,9 0,5 Предлага се 

алтернативна 

МДГОВ  

402010 Маслини за 

производство 

на масло 

0,9 0,5 Предлага се 

алтернативна 

МДГОВ 

 

 


