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Tema: Peticija Nr. 0928/2012 dėl pesticidų keliamo pavojaus žmonių sveikatai, kurią 
pateikė Ispanijos pilietė Silvia Beltran Palladares Europos vartotojų ir 
aplinkos programos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo, pirma, kad būtų ištyrinėtas pesticidų ir cheminės taršos poveikis 
žmogaus sveikatai apskritai ir, antra, kad būtų uždrausta juos pardavinėti. Pavienių 
mokslininkų, kaip antai prof. Miguelio Portos, atlikti tyrimai rodo, kad daugelio asmenų 
kraujyje yra didelis kiekis DDT, nors jis jau uždraustas kelerius metus. Kitas Prancūzijoje 
atliktas tyrimas parodė, kad per vieną dieną į jauno žmogaus organizmą iš gaminių, kuriuos 
jis suvalgo ir iš pakuočių, kuriuose tie gaminiai supakuoti, gali pateikti 45 rūšių teršalai. 
Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad yra tikimybė, jog tokie gaminiai sukelia daugelį ligų,
kurių priežasčių negalima paaiškinti, kaip antai vėžį, Alzheimerio ir Parkinsono ligą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Peticijos pateikėja yra susirūpinusi dėl užterštų maisto produktų, ypač dėl juose esančių 
pesticidų likučių. Ji ragina skubiai imtis priemonių, susijusių su ES reikalavimų 
importuojamiems maisto produktams taikymu, darbo grupės ūkininkų profesinėms ligoms 
svarstyti sudarymu ir „natūralia“ augalų apsauga.

ES augalų apsaugos produktų (taip pat vadinamų pesticidais) leidimai yra reglamentuojami ir 
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jų tikslas yra apsaugoti žmonių sveikatą ir visą aplinką (Reglamentas (EB) Nr. 1107/20091). 
ES augalų apsaugos leidimų sistema pagal duomenų reikalavimus iš esmės gali būti laikoma 
griežčiausia reglamentavimo sistema pasaulyje. Ji pagrįsta griežtu valstybių narių ir Europos 
maisto saugos tarnybos (EFSA) vykdomu rizikos vertinimu. Leidžiama naudoti tik tuos 
augalų apsaugos produktus, kurie laikomi saugiais žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Dėl veikiančios griežtos leidimų sistemos dabar leidžiama naudoti tik apie 40 proc. augalų 
apsaugos produktų, kurie buvo parduodami iki 1993 m. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į tai, kad 
techniškai neįmanoma aplinkoje išvengti mažų likučių tų augalų apsaugos produktų, kurie jau 
nebeparduodami, bet buvo naudojami seniau (pvz., DDT), net jei tie produktai jau metų metus 
nėra naudojami.

ES taip pat garantuoja vartotojų apsaugą, apibrėždama didžiausią leidžiamąją (pesticidų) 
liekanų koncentraciją maisto produktuose ir pašaruose (Reglamentas (EB) Nr. 396/20052). Šis 
reikalavimas dėl liekanų koncentracijos vienodai galioja ES gaminamoms ir importuotoms 
žemės ūkio prekėms.

Atitiktis šiems reikalavimams kontroliuojama taikant įprastas kontrolės priemones, nurodytas 
ES teisės aktuose (Reglamentas (EB) Nr. 882/20043 ir Reglamentas (EB) Nr. 396/2005). 
Aukštesnio lygio oficialios kontrolės priemonės nustatytos ir tam tikroms žemės ūkio 
prekėms, gaunamoms iš ES nepriklausančių valstybių, kuriose nustatyti tam tikri pavojai 
(Reglamentas (EB) Nr. 669/20094).
Dėl augalų apsaugos produktų naudojimo, Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vykdant 
leidimų išdavimą kiekvienam iš šių produktų nustatomi ženklinimo reikalavimai. Šių 
ženklinimo reikalavimų (Reglamentas (EB) Nr. 1272/20085) turi būti laikomasi ant visų 
pakuočių ir jais turi būti perteikiami visi su naudotojo asmens apsauga ir, jei aktualu, su 
aplinka susiję apribojimai. Ūkininkai ir naudotojai yra atsakingi už šių ženklinimo 
reikalavimų laikymąsi. Daugiau informacijos pateikiama ir naudotojų mokymas yra 
skatinamas Direktyvoje 2009/128/EB6 dėl tausiojo pesticidų naudojimo.

Be jau minėtų Europos Sąjungos teisės aktų, kuriuose apibrėžta leidimų augalų apsaugos 
                                               
1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB. OL L 309, 
2009 11 24, p. 1–50.
2 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 299/2008, iš dalies keičiantis 
Reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir 
pašaruose ar ant jų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais. OL L 97, 2008 4 9, p. 
67–71.
3 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios 
kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių. OL L 165, 2004 4 30, p. 1–141.
4 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009 2009 m. liepos 24 d. kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto 
produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB. OL L 194, 2009 7 25, 
p. 11–21.
5 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. OL L 353, 2008 12 31, p. 1–
1355.
6 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL L 309, 2009 11 24, p. 71).
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produktams išdavimo tvarka pagal griežtus kriterijus ir nustatomas didžiausios leidžiamos 
(pesticidų) liekanų koncentracijos lygis, Komisija ir valstybės narės toliau skatina tausiai 
naudoti pesticidus (Direktyva 2009/128/EEB). Pvz., valstybių narių prašoma imtis visų 
reikalingų priemonių skatinant kenkėjų kiekį kontroliuoti naudojant mažai pesticidų, pvz., 
taikant integruotąją kenkėjų kontrolę. Tai apima ir peticijos pateikėjos minėtus feromonų 
metodus. Be to, iki 2012 m. valstybės narės turi būti priėmusios savo nacionalinius veiksmų 
planus, kuriuose turi būti nustatytos užduotys ir tikslai, kad būtų sumažintas pesticidų 
naudojimo poveikis žmogaus sveikatai (įskaitant darbuotojų apsaugą) ir aplinkai. Nerimą 
keliančias medžiagas prašoma stebėti.
Be to, Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 numatyti griežti sveikata ir aplinka pagristi 
patvirtinimo kriterijai. Tai reiškia, kad medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip 
kancerogeniškos, turinčios toksinį poveikį reprodukcijai arba sukeliančios mutageninį poveikį 
(1A arba 1B kategorijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008), endokrininę sistemą 
ardančios cheminės medžiagos, patvarieji organiniai teršalai (POP), patvarios, 
bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) 
medžiagos negali būti patvirtintos ir atitinkamai negali būti naudojamos, nebent jų poveikis 
žmonėms būtų nereikšmingas.
Komisija norėtų patikinti, kad aukšto lygio sveikatos, saugos ir aplinkos apsauga užtikrinama 
galiojančiais ES teisės aktais, kurie taikomi augalų apsaugos produktų leidimams 
(Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009), nustatant didžiausius liekanų koncentracijos lygius ir 
atitinkamas oficialios kontrolės priemones (Reglamentai EB (Nr.) 396/2005, Nr. 882/2004, 
Nr. 669/2009) bei tausųjį pesticidų naudojimą (Direktyva 2009/128/EB).

Be to, Komisija norėtų pabrėžti, kad teisės aktų vykdymas yra nuolatinis procesas, ir kad dėl 
jau minėtų teisės aktų kasdien vyksta nenutrūkstamas darbas, kad būtų įgyvendintas tikslas 
užtikrinti žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugą.“


