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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0928/2012, ko Eiropas platformas patērētāju un vides 
atbalstam vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Silvia Beltran Palladares, 
par apdraudējumu, ko cilvēku veselībai rada pesticīdi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, pirmkārt, prasa, lai tiktu izpētīta pesticīdu un ķīmiskā piesārņojuma 
vispārējā ietekme uz cilvēku veselību un, otrkārt, lai tiktu aizliegta to pārdošana. Individuālu 
pētnieku, piemēram, prof. Miquel Porta, jau veiktie pētījumi parāda, ka daudzu indivīdu 
asinis satur lielu daudzumu dihlordifeniltrihloretāna, kaut gan tas jau tika aizliegts pirms 
vairākiem gadiem. Cits pētījums, kas veikts Francijā, parādījis, ka tikai vienas dienas laikā 
jaunietis var akumulēt 45 piesārņojošas vielas no visa tā, ko viņš vai viņa apēd, un 
iepakojuma, kurā šie produkti iekļauti. Lūgumraksta iesniedzēja papildus norāda, ka daudzas 
slimības, kuru izcelsmi nevar izskaidrot, piemēram, vēzis, Alcheimera un Pārkinsona 
slimības, iespējams, rodas šo produktu patēriņa dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par pārtikas piesārņojumu, jo īpaši par pesticīdu 
atliekām. Viņa aicina, lai steidzami veikt pasākumus saistībā ar ES prasību piemērošanu 
importētai pārtikai, darba grupas izveidi lauksaimnieku arodslimības jautājuma izskatīšanai, 
kā arī saistībā ar „dabisku” augu aizsardzību.
Eiropas Savienībā augu aizsardzības līdzekļu (tā saukto „pesticīdu”) atļaušana ir reglamentēta, 
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un tās mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un vidi (Regula (EK) Nr. 1107/20091). ES augu 
aizsardzības līdzekļu atļaušanas sistēmu praktiski var uzskatīt par stingrāko reglamentējošo 
sistēmu pasaulē datu prasību ziņā. Tās pamatā ir stingrs riska novērtējums, ko veic 
dalībvalstis un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA). Tiek atļauti tikai tie augu 
aizsardzības līdzekļi, kas tiek uzskatīti par drošiem cilvēku veselībai un videi.
Pastāvošās stingrās atļauju piešķiršanas sistēmas dēļ patlaban ir atļauti tikai aptuveni 40 % no 
augu aizsardzības līdzekļiem, kas tirgū bija pirms 1993. gada. Tomēr jāpatur prātā, ka tehniski 
vidē nav iespējams izvairīties no mazām noturīgu to augu aizsardzības līdzekļu atliekām, kas 
no apgrozības izņemti, bet tika izmantoti pirms tam (piemēram, dihlordifeniltrihloretāns), pat 
ja līdzekļi vairs netiek lietoti jau daudzus gadus.

ES tiesību akti garantē arī patērētāju aizsardzību, nosakot maksimāli pieļaujamos pesticīdu 
atlieku līmeņus (MAL), kas atļauti pārtikā un barībā (Regula (EK) Nr. 396/20052). MAL tiek 
vienlīdzīgi piemēroti lauksaimniecības precēm, kas tiek ražotas ES, un importētajām 
lauksaimniecības precēm.

Atbilstība MAL regulāri tiek pārbaudīta oficiālās kontrolēs, ko pieprasa ES tiesību akti 
(Regula (EK) Nr. 882/20043 un Regula (EK) Nr. 396/2005). Ir noteikti arī paaugstināti 
oficiālo kontroļu līmeņi dažām lauksaimniecības precēm, kuru izcelsme ir valstīs ārpus ES, 
kurās ir konstatēti īpaši riski (Regula (EK) Nr. 669/20094).

Attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu Komisija vēlas vērst uzmanību uz faktu, 
ka atļaujas piešķiršanas procesā ir noteiktas marķēšanas prasības katram no šiem līdzekļiem. 
Šīs marķēšanas prasības (Regula (EK) Nr. 1272/20085) ir jānorāda uz visiem iepakojumiem, 
un tās attiecas uz lietotāja personīgās aizsardzības aspektiem, kā arī attiecīgā gadījumā ietver 
lietošanas ierobežojumus saistībā ar vides aspektiem. Lauksaimnieki un lietotāji ir atbildīgi 
par marķēšanas prasību ievērošanu. Turklāt Direktīvā 2009/128/EK6 par pesticīdu ilgtspējīgu 
lietošanu tiek mudināts nodrošināt papildu informāciju un lietotāju apmācību.
Papildus iepriekš izskaidrotajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kuros noteikta augu 
aizsardzības līdzekļu atļaušana saskaņā ar stingriem kritērijiem un noteikti MAL, Komisija un 
dalībvalstis papildus mudina pesticīdus izmantot ilgtspējīgā veidā (Direktīva 2009/128/EK).
Piemēram, dalībvalstīm tiek pieprasīts veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai sekmētu 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 79/117/EEK un 91/414/EEK. OV L 309, 24.11.2009., 1.–
50. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 299/2008, ar kuru Regulu (EK) 
Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā 
un barībā, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām. OV L 97, 9.4.2008., 67.–71. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, 
lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku 
veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem. OV L 165, 30.4.2004., 1.–141. lpp.
4 Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un 
pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK. OV L 194, 25.7.2009., 11.–
21. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK, un 
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. OV L 353, 31.12.2008., 1.–1355. lpp.
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai, OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp.
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augu aizsardzību, kurā lieto maz pesticīdu, piemēram, lai tās īsteno integrētu augu 
aizsardzību. Tas ietver arī feronomu metodes, ko minējusi arī lūgumraksta iesniedzēja.
Turklāt dalībvalstīm līdz 2012. gadam bija jāpieņem valstu rīcības plāni, kuros noteikti mērķi 
un uzdevumi pesticīdu izmantošanas ietekmes uz cilvēku veselību un vidi mazināšanai 
(tostarp darba ņēmēja aizsardzībai). Pastāv prasība, ka bīstamās vielas ir jāuzrauga.
Turklāt Regulā (EK) Nr. 1107/2009 ir noteikti stingri apstiprināšanas kritēriji, kas saistīti ar 
veselību un vidi. Tas nozīmē, ka vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, toksiskas 
reproduktīvajai sistēmai vai mutagēnas (1.A vai 1.B kategorija atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 1272/2008); endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošas vielas; noturīgas organiskās 
piesārņotājvielas (NOP); noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un toksiskas vielas (PBT) vai ļoti 
noturīgas un bioloģiski ļoti akumulatīvas vielas (vPvB) nedrīkst apstiprināt un tādējādi 
nedrīkst izmantot, ja vien ietekme uz cilvēkiem nav nenozīmīga.

Komisija vēlas apliecināt lūgumraksta iesniedzējai, ka ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, 
kas tiek piemēroti augu aizsardzības līdzekļu atļaušanai (Regula (EK) Nr. 1107/2009), ar ko 
nosaka maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus un attiecīgās oficiālās kontroles 
(Regula (EK) Nr. 396/2005, Regula (EK) Nr. 882/2004, Regula (EK) Nr. 669/2009), un 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu (Direktīva 2009/128/EK), tiek nodrošināts augsts veselības, 
drošības un vides aizsardzības līmenis.

Turklāt Komisija vēlas uzsvērt, ka tiesību aktu īstenošana ir pastāvīgs process un ka saistībā 
ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem notiek nemitīgs darbs nolūkā sasniegt cilvēku veselības 
un vides aizsardzības mērķi.


