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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0928/2012, внесена от Silvia Beltran Palladares, с испанско 
гражданство, от името на Европейската платформа за защита на 
потребителите и околната среда, относно опасността от пестицидите за 
човешкото здраве

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията иска, първо, да се изследват последиците за човешкото 
здраве от пестицидите и замърсяването с химични вещества, като цяло, и, второ, да се 
забрани тяхната продажба. Проучвания, вече проведени от отделни изследователи, като 
проф. Miquel Porta, сочат, че в кръвта на много хора се съдържат големи количества 
ДДТ, макар че е забранен от много години. Друго изследване, проведено във Франция, 
показва, че през един-единствен ден млад човек може да натрупа в себе си 45 
замърсители от продуктите, които поглъща, и вида опаковки, в които те са поставени. 
Вносителката добавя, че има вероятност произходът на много от заболяванията, чиито 
причини не могат да бъдат обяснени, като например рака, болестта на Алцхаймер и 
болестта на Паркинсон, да се крие в този вид продукти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост относно замърсители в храните, и по-
специално остатъчни вещества от пестициди. Той призовава спешно да бъдат 
предприети мерки, свързани с прилагането на изискванията на ЕС за вноса на храни, за 
създаването на работна група, която да разглежда професионалното заболяване на 
земеделските производители, както и за „естествена“ растителна защита.
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В ЕС разрешаването на продукти за растителна защита (наричани още „пестициди“) е 
регулирано и има за цел опазване на здравето на хората и околната среда (Регламент 
(ЕО) № 1107/20091). Системата за разрешаване на продукти за растителна защита на ЕС 
може практически да се счита за най-строгата регулаторна система в света от гледна 
точка на изискванията за данни. Тя се основава на сериозна оценка на риска, извършена 
от държавите членки и от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Само 
продуктите за растителна защита, които се считат за безопасни за здравето на  човека и 
за околната среда, са разрешени.

Като следствие от тази строга действаща система за разрешаване, само около 40% от 
продуктите за растителна защита, които са били на пазара преди 1993, са разрешени и 
днес. Следва обаче да се знае, че минималните количества следи от устойчивите 
продукти за растителна защита в околната среда, които са били извадени от пазара, но 
са били използвани преди (напр. ДДТ), са неизбежни от техническа гледна точка дори и 
продуктите да не се използват от години.

Законодателството на ЕС гарантира също така защитата на потребителите като 
определя максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от 
пестициди, разрешени в храни и фуражи (Регламент (ЕО) № 396/2005)2. МДГОВ се 
прилагат по един и същ начин за селскостопански стоки, произведени в ЕС, и за вносни 
селскостопански стоки.
Съответствието с МДГОВ се контролира редовно чрез официални проверки, изисквани 
от законодателството на ЕС (Регламент (ЕО) № 882/20043 и Регламент (ЕО) № 
396/2005). Повишени равнища на официални проверки са също така предвидени за 
някои селскостопански стоки, идващи от страни извън ЕС, където са идентифицирани 
специфични опасности (Регламент (ЕО) № 669/20094).

По отношение на използването на продукти за растителна защита, Комисията би искала 
да обърне внимание на факта, че по време на процеса на издаване на разрешение, са 
дефинирани изисквания за етикетиране на всеки от тези продукти. Тези изисквания за 
етикетиране (Регламент (ЕО) № 1272/20085) трябва да бъдат показани на всички 

                                               
1 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 24.11.2009 г., стр. 1-50.
2 Регламент (ЕО) № 299/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за 
изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход, по 
отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ОВ L 97 от 09.04.2008 г., стр. 
67-71.
3 Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството 
в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното 
отношение към животните ОВ L 165 от 30.04.2004 г., стр. 1-141.
4 Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 
882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху 
вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО ОВ L 
194 от 25.07.2009 г., стр. 11-21.
5 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна 
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006. ОВ L 353 от 
31.12.2008 г., стр. 1-1355.
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опаковки и да обхващат аспектите, свързани с личната защита на потребителя, както и, 
при целесъобразност, ограниченията за употреба във връзка с екологичните аспекти. 
Отговорност на земеделските производители и потребителите е да се съобразят с тези 
изисквания за етикетиране. Освен това с Директива 2009/128/ЕО6 относно устойчивото 
използване на пестициди се насърчават допълнителна информация и обучение на 
потребителите.

В допълнение към европейското законодателство, което определя разрешаването на 
продукти за растителна защита при спазване на строги критерии и при определянето на 
МДГОВ, разяснено по-горе, Комисията и държавите членки допълнително насърчават 
устойчивото използване на пестициди (Директива 2009/128/ЕО). Така например, от 
държавите членки се изисква да предприемат всички необходими мерки за насърчаване 
на управлението на вредителите с ниско равнище на използването на пестициди като 
интегрирано управление на вредителите. Това включва също техники с феромони като 
посочената от вносителя на петицията. Освен това, държавите членки следва да са 
приели до края на 2012 г. своите национални планове за действие, които определят 
целите и задачите за намаляване на въздействието на употребата на пестициди върху 
здравето на човека (включително за защита на работниците) и околната среда. Изисква 
се веществата, които предизвикват притеснения, да бъдат контролирани.

Освен това, Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда строги критерии за одобрение,
които се основават на здравето и околната среда. Това означава, че вещества, 
класифицирани като канцерогенни, токсични за репродукцията или мутагенни 
(категории 1A или 1Б съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008), смущаващи 
функционирането на ендокринната система, устойчиви органични замърсители,  
устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества или много устойчиви и много 
биоакумулиращи вещества не могат да бъдат одобрени и следователно използвани, 
освен ако експозицията на хора не е пренебрежимо ниска. 

Комисията би желала да увери вносителя на петицията, че високото равнище на защита 
на здравето, безопасността и околната среда се осигурява чрез действащото 
законодателство на ЕС, което се прилага за разрешаването на продукти за растителна 
защита (Регламент (ЕО) № 1107/2009), определянето на максимални количества на 
остатъци и съответните официален проверки (Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент 
№ 882/2004, Регламент № 669/2009) и за устойчивото използване на пестициди 
(Директива 2009/128/ЕО).
Освен това Комисията желае да подчертае, че прилагането на законодателството е един 
непрекъснат процес и че по отношение на цитираната по-горе нормативна уредба 
работата продължава на рутинен принцип, за да се изпълни целта за защита на здравето 
на хората и околната среда.

                                               
6 Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за 
създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди  (ОВ L 
309, 24.11.2009 г., стр. 71).


