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Temats: Lūgumraksts Nr. 1087/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. K., par 
pesticīda hlorpirifosa pārdošanas aizliegšanu Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa pilnībā aizliegt tā pesticīda pārdošanu visos veidos un ar 
jebkuru zīmolu visā Eiropas Savienībā, kura ķīmiskais nosaukums ir hlorpirifoss. Viņš 
norāda, ka Vācijā šis pesticīds ir aizliegts, ņemot vērā tā būtisko negatīvo blakusietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi. Lūgumraksta iesniedzējs cita starpā norāda uz iespējamām 
hermafrodītveidīgām iedzimtām deformācijām, kas var parādīties 50 gadu laikā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 26. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 24. jūlijā

Komisijas konstatējumi

ES tiesību aktos par pesticīdiem (Regula (EK) Nr. 1107/20091) nošķir aktīvās vielas, 
piemēram, hlorpirifosu, un augu aizsardzības līdzekļus. Aktīvās vielas apstiprina ES līmenī, 
savukārt augu aizsardzības līdzekļus (laišanai tirgū un lietošanai) atļauj katras dalībvalsts 
iestādes, ņemot vērā to lauksaimniecības un vides apstākļus.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. 
lpp.).



PE639.892v01-00 2/3 CM\1186750LV.docx

LV

Hlorpirifosu2 pirmo reizi Eiropas Savienībā apstiprināja3 2006. gadā pēc tam, kad tika veikts 
Savienības līmeņa zinātnisks novērtējums. Par tā toksikoloģiskajām īpašībām 2013. un 
2014. gadā4 tika sniegti papildu atzinumi.

Aktīvās vielas tiek regulāri izvērtētas atkārtoti, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā jaunākās 
zinātnes un tehnikas atziņas un nodrošināta cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
visaugstākā līmeņa aizsardzība. Novērtējumā ir ņemta vērā visa pieejamā informācija, tostarp 
pētījumi par pamatnostādņu normām, epidemioloģiskie dati un salīdzinoši analizētās 
pētnieciskās publikācijas.

Attiecībā uz hlorpirifosu patlaban veic atkārtotu izvērtēšanu, lai noteiktu, vai tā 
apstiprinājumu Eiropas Savienībā var atjaunot vai ne. Pēc tam, kad ziņotāja dalībvalsts — 
Spānija — izstrādāja visaptverošu novērtējumu, pašlaik Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(EFSA) un citas dalībvalstis veic ziņotāja novērtējuma salīdzinošo analīzi. Komisija ir 
informēta par hlorpirifosa salīdzinošās analīzes laikā radušamies bažām attiecībā uz sekām 
cilvēku veselībai, un ir lūgusi EFSA līdz 2019. gada 31. jūlijam sniegt paziņojumu par 
ietekmes uz cilvēka veselību novērtējuma rezultātiem. Ja EFSA apstiprinās to, ka tai ir bažas 
un ka nav izpildīti ES tiesību aktos par pesticīdiem noteiktie apstiprināšanas kritēriji, 
Komisija nevilcināsies ierosināt minēto vielu atkārtoti neapstiprināt.

Hlorpirifosu saturošus augu aizsardzības līdzekļus atļauj dalībvalstis, nevis Savienība. 
Līdzekļus var atļaut tikai pēc tam, kad ir veikts novērtējums par minēto līdzekļu drošību no 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides viedokļa.

Pēc lēmuma par to, vai hlorpirifosa atļauju Eiropas Savienībā var atjaunot vai ne, dalībvalstīm 
augu aizsardzības līdzekļu individuālās atļaujas būs vai nu jāpārskata, vai nu jāgroza, vai arī 
jāatsauc. 

Secinājums

ES tiesību aktos par pesticīdiem (Regula (EK) Nr. 1107/2009) ir noteikts aktīvo vielu un augu 
aizsardzības līdzekļu novērtējuma regulējums. Aktīvās vielas un līdzekļus, kuri tās satur, var 
vai nu apstiprināt, vai atļaut tikai tad, ja ir pierādīts, ka tiem nebūs kaitīgas ietekmes uz 
cilvēku un dzīvnieku veselību un nebūs nevēlamas ietekmes uz vidi. Aktīvās vielas apstiprina 
ES līmenī, savukārt augu aizsardzības līdzekļus atļauj katras dalībvalsts iestādes. 

2 Aktīvo vielu hlorpirifosmetilu arī apstiprināja ES līmenī. Patlaban tiek veikta atsevišķa šīs vielas analīze, lai 
noteiktu, vai tās apstiprinājumu var atjaunot vai ne, ievērojot to pašu grafiku, kas attiecas uz hlorpirifosu. 
3 Komisijas 2005. gada 21. oktobra Direktīva 2005/72/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai 
iekļautu kā aktīvās vielas hlorpirifosu, hlorpirifosmetilu, mankocebu, manebu un metiramu
4 EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) 2014. gada slēdziens par aktīvās vielas hlorpirifosa — pesticīda 
cilvēku veselības riska novērtējuma salīdzinošo analīzi. EFSA Journal 2014; 12(4):3640, 34. lpp. 
doi:10.2903/j.efsa.2014.3640.
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Patlaban ES līmenī tiek veikta pieejamās informācijas par hlorpirifosu analīze. EFSA 
nākammēnes publicēs paziņojumu par ietekmes uz cilvēku veselību novērtējumā iegūtajiem 
rezultātiem. Ja tajos tiks konstatēts pamats bažām, Komisija nekavējoties ierosinās 
hlorpirifosa apstiprinājumu nepagarināt. Ja apstiprinājumu nepagarinās, dalībvalstīm būs 
jāatceļ to augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas satur hlorpirifosu.


