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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0928/2012 którą złożyła Silvia Beltran Palladares (Hiszpania) w
imieniu Europejskiej Platformy na rzecz Konsumentów i Środowiska w 
sprawie zagrożenia, jakie stanowią pestycydy dla życia ludzkiego

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję domaga się po pierwsze, aby przeprowadzono badania dotyczące wpływu 
pestycydów i ogólnie zanieczyszczeń chemicznych na zdrowie ludzkie, a po drugie, aby 
zakazano ich sprzedaży. Badania już przeprowadzone przez naukowców indywidualnych, 
takich jak prof. Miquel Porta, pokazują, że w krwi wielu osób znajdują się duże ilości DDT, 
mimo że jest on zakazany już od wielu lat. Inne badanie przeprowadzone we Francji 
wykazało, że w ciągu jednego dnia młody człowiek może zgromadzić 45 substancji 
zanieczyszczających pochodzących z produktów, które spożywa i rodzajów opakowań tych 
produktów. Składająca petycję dodaje, że istnieje prawdopodobieństwo, iż tego typu produkty 
powodują wiele chorób, których przyczyny są nieznane, takich jak rak, choroba Alzheimera i 
choroba Parkinsona.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie z powodu substancji skażających w żywności, 
szczególnie pozostałości pestycydów. Domaga się podjęcia w trybie pilnym środków 
dotyczących stosowania wymogów UE do żywności importowanej, powołania grupy 
roboczej, która przeanalizowałaby choroby zawodowe rolników, a także ochrony roślin 
środkami naturalnymi.
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W UE udzielanie zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin (zwanych także 
pestycydami) jest uregulowane i ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska 
(rozporządzenie (WE) nr 1107/20091). Unijny system zezwoleń odnoszący się do środków 
ochrony roślin można właściwie uznać za najbardziej rygorystyczny system regulacyjny na 
świecie pod względem wymogów dotyczących danych. Opiera się on na solidnej ocenie 
ryzyka przeprowadzonej przez państwa członkowskie i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA). Zatwierdzane są jedynie te środki ochrony roślin, które uznaje się za 
bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

W wyniku wprowadzenia tego rygorystycznego systemu obecnie zezwolenie posiada tylko 
około 40% środków ochrony roślin, które znajdowały się na rynku w 1993 r. Należy jednak 
pamiętać, że niewielkie śladowe ilości w środowisku trwałych środków ochrony roślin, które 
zostały wycofane z rynku, ale były stosowane w przeszłości (np. DDT), są nie do uniknięcia, 
nawet jeśli już od lat środki te nie są używane.
Prawo UE gwarantuje również ochronę konsumentów dzięki określeniu najwyższego 
dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów w żywności i paszy (rozporządzenie (WE) 
nr 396/20052). Powyższe dopuszczalne poziomy mają zastosowanie w równym stopniu do 
towarów rolnych produkowanych w UE i do towarów rolnych wwożonych do Unii.
Zgodność z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów sprawdza się 
rutynowo w drodze kontroli urzędowych wymaganych na mocy przepisów UE 
(rozporządzenie (WE) nr 882/20043 i rozporządzenie (WE) nr 396/2005). Zwiększony poziom 
kontroli urzędowych przewidziano również w odniesieniu do niektórych towarów rolnych 
pochodzących z państw spoza UE, w których stwierdzono szczególne zagrożenia 
(rozporządzenie (WE) nr 669/20094).
Jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony roślin, Komisja pragnie zwrócić uwagę na fakt, że 
podczas procedury udzielania zezwolenia określa się wymogi dotyczące etykietowania 
każdego z tych środków. Etykiety spełniające powyższe wymogi (rozporządzenie (WE) nr 
1272/20085) muszą być widoczne na wszystkich opakowaniach i obejmować aspekty istotne 
dla ochrony osobistej użytkownika, a także, w stosownych przypadkach, ograniczenia 
stosowania dotyczące aspektów środowiskowych. Obowiązkiem rolników i użytkowników 
jest stosowanie się do wymogów umieszczonych na etykietach. Ponadto na mocy dyrektywy 
                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG. Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1–50.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów 
w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji. Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 67–71.
3 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1–141.
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu 
niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE. Dz.U. 
L 194 z 25.7.2009, s. 11–21.
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1–1355.
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2009/128/WE6 w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów zachęca się do udzielania 
użytkownikom dodatkowych informacji i szkolenia ich.

W uzupełnieniu wymienionych powyżej przepisów europejskich, które definiują udzielanie 
zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin z zachowaniem rygorystycznych kryteriów i 
określają najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, Komisja i państwa 
członkowskie zachęcają ponadto do zrównoważonego stosowania pestycydów (dyrektywa 
2009/128/WE). Przykładowo od państw członkowskich żąda się podjęcia wszelkich środków 
niezbędnych do propagowania rolnictwa o niskim zużyciu pestycydów, na przykład 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. Obejmuje to również techniki z wykorzystaniem 
feromonów, jak ta, o której wspomina składająca petycję. Ponadto do 2012 r. państwa 
członkowskie były zobowiązane przyjąć krajowe plany działania określające założenia i 
docelowe poziomy służące ograniczeniu wypływu stosowania pestycydów na zdrowie ludzkie 
(obejmujące ochronę pracowników) i środowisko. Substancje potencjalnie niebezpieczne 
muszą być monitorowane.

Poza tym w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 przewidziano surowe, uwzględniające 
aspekty zdrowotne i środowiskowe kryteria zatwierdzania. Oznacza to, że substancje 
sklasyfikowane jako rakotwórcze, działające toksycznie na rozrodczość lub mutagenne 
(kategorii 1A lub 1B według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008), substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego, trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), substancje 
trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub substancje bardzo 
trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) nie mogą zostać 
zatwierdzone, a zatem nie można ich używać, chyba że narażenie na nie ludzi jest nieistotne.

Komisja pragnie zapewnić składającą petycję, że wysoki poziom ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska jest zagwarantowany na mocy obowiązujących przepisów UE, 
które mają zastosowanie do udzielania zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin 
(rozporządzenie (WE) nr 1107/2009), do określania najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości pestycydów i do stosownych kontroli urzędowych (rozporządzenia (WE) nr 
396/2005, nr 882/2004, nr 669/2009) oraz do zrównoważonego stosowania pestycydów 
(dyrektywa 2009/128/WE).
Ponadto Komisja pragnie podkreślić, że wdrażanie przepisów to stały proces, a w odniesieniu 
do wymienionych powyżej aktów ustawodawczych toczą się rutynowe prace mające na celu 
wypełnienie celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

                                               
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).


