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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0928/2012, adresată de Silvia Beltran Palladares, de cetățenie 
spaniolă, în numele Platformei europene pentru protecția consumatorilor și a 
mediului, privind pericolul pe care îl reprezintă pesticidele pentru sănătatea 
umană

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită în primul rând să se studieze efectele pesticidelor și, în general, ale 
produselor chimice asupra sănătății umane și, în al doilea rând, să se interzică vânzarea 
acestora. Studiile deja efectuate de anumiți cercetători, cum ar fi prof. Miquel Porta, au 
demonstrat că sângele multor persoane conține o cantitate mare de DDT, deși acesta a fost 
interzis de mai mulți ani. Un alt studiu efectuat în Franța a demonstrat că, în decursul unei 
singure zile, un tânăr poate acumula 45 de poluanți proveniți din produsele pe care le 
ingerează și din diversele lor ambalaje. Petiționara adaugă faptul că este posibil ca originea 
multor boli ale căror cauze nu pot fi explicate, cum ar fi cancerul, Alzheimer și Parkinson, să 
se regăsească în aceste tipuri de produse.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Petiționara este preocupată de contaminarea alimentelor, în special cu reziduuri de pesticide. 
Aceasta solicită de urgență adoptarea unor măsuri în ceea ce privește punerea în aplicare a 
cerințelor UE privind alimentele importate și crearea unui grup de lucru care să analizeze atât 
bolile profesionale ale agricultorilor, cât și protecția plantelor „naturale”.
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În UE, autorizarea produselor fitosanitare (denumite și „pesticide”) este reglementată și are ca 
obiectiv protejarea sănătății umane și a mediului [Regulamentul (CE) nr. 1107/20091]. 
Sistemul de autorizare a produselor fitosanitare poate fi practic considerat ca fiind cel mai 
strict sistem de reglementare din lume în ceea ce privește cerințele de date. Acesta se bazează 
pe o evaluare solidă a riscului efectuată de statele membre și de Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA). Doar produsele fitosanitare care sunt considerate sigure pentru 
sănătatea umană și pentru mediu sunt autorizate.
Ca o consecință a acestui sistem strict de autorizare aflat în vigoare, doar 40 % din produsele 
fitosanitare care se aflau pe piață înainte de 1993 sunt autorizate în prezent. Cu toate acestea, 
trebuie reținut faptul că urmele minore persistente în mediu provenind de la produse 
fitosanitare care au fost eliminate de pe piață, dar care au fost utilizate anterior (de exemplu 
DDT) sunt, tehnic, inevitabile deși aceste produse nu se mai utilizează de mai mulți ani.

De asemenea, legislația UE garantează protecția consumatorilor definind conținuturile 
maxime aplicabile reziduurilor (CMR) de pesticide din produsele alimentare și din hrana 
pentru animale [Regulamentul (CE) nr. 396/20052]. Aceste CMR-uri se aplică atât produselor 
agricole produse în UE, cât și produselor agricole importate.

Respectarea CMR-urilor este verificată periodic prin controale oficiale prevăzute de legislația 
UE [Regulamentele (CE) nr. 882/20043 și (CE) nr. 396/2005]. De asemenea, s-au instituit 
controale oficiale mai stricte pentru unele produse agricole provenite din țări terțe unde s-au 
identificat riscuri speciale [Regulamentul (CE) nr. 669/20094].

Referitor la utilizarea produselor fitosanitare, Comisia ar dori să atragă atenția asupra faptului 
că pe perioada procesului de autorizare se definesc cerințe privind etichetarea pentru fiecare 
dintre aceste produse. Aceste cerințe privind etichetarea [Regulamentul (CE) nr. 1272/20085] 
trebuie să fie indicate pe toate ambalajele și să cuprindă toate aspectele relevante pentru 
protecția personală a utilizatorilor, precum și, dacă este cazul, restricții de utilizare cu privire 
la aspectele de mediu. Agricultorii și utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea acestor 
cerințe privind etichetarea. În plus, informații suplimentare si formarea utilizatorilor sunt 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, pp. 1-50).
2 Regulamentul (CE) nr. 299/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de 
pe produse alimentare și hrana pentru animale, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei 
(JO L 97, 9.4.2008, pp. 67-71).
3 Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale 
și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, pp. 
1-141).
4 Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate 
efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și 
de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, pp. 11-21).
5 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a 
Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 
353, 31.12.2008, pp. 1-1355).
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încurajate prin intermediul Directivei 2009/128/CE6 privind utilizarea durabilă a pesticidelor.
În plus față de legislația europeană explicată anterior, care definește autorizarea produselor 
fitosanitare în baza unor criterii stricte și stabilirea CMR-urilor, Comisia și statele membre 
încurajează prin măsuri suplimentare utilizarea durabilă a pesticidelor 
(Directiva 2009/128/CE). De exemplu, statele membre au obligația de a adopta toate măsurile 
necesare pentru a promova consumul redus de pesticide în gestionarea dăunătorilor, precum 
gestionarea integrată a dăunătorilor. Aceasta include, de asemenea, tehnicile cu feromoni
precum cea menționată de petiționară. În plus, statele membre ar fi trebuit să adopte până în 
2012 propriul plan național de acțiune, care să stabilească obiective generale și specifice 
pentru a reduce impactul utilizării pesticidelor asupra sănătății umane (inclusiv protecția 
lucrătorilor) și asupra mediului. Substanțele care prezintă motive de îngrijorare trebuie să fie 
monitorizate.

În plus, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prevede criterii de aprobare stricte în materie de 
sănătate și mediu. Acest lucru înseamnă că substanțele clasificate ca fiind cancerigene, toxice 
pentru reproducere sau mutagene [categoriile 1A sau 1B potrivit Regulamentului (CE) 
nr. 1272/2008], perturbatorii endocrini, poluanții organici persistenți (POP), substanțele 
persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative 
(vPvB) nu pot fi aprobate – și, prin urmare, nu sunt utilizate – cu excepția cazului în care 
expunerea oamenilor este neglijabilă.
Comisia ar dori să asigure petiționara cu privire la faptul că se asigură un nivel înalt de 
protecție a sănătății, a securității și a mediului prin legislația UE în vigoare aplicabilă 
autorizării produselor fitosanitare [Regulamentul (CE) nr. 1107/2009], stabilirii nivelurilor 
maxime ale reziduurilor și controalelor oficiale relevante [Regulamentele (CE) nr. 396/2005, 
(CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 669/2009], precum și utilizării durabile a pesticidelor 
(Directiva 2009/128/CE).
În plus, Comisia dorește să sublinieze faptul că punerea în aplicare a legislației este un proces 
continuu și că, în cazul actelor legislative menționate anterior, activitatea are un caracter 
permanent, cu scopul de a îndeplini obiectivul de protejare a sănătății umane și a mediului.

                                               
6 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).


