
 
Pesticide în alimente: care sunt măsurile propuse
de Parlament?
 
Europenii sunt preocupați de reziduurile de pesticide din alimente și posibilul lor efect
asupra sănătății. Aflați cum doresc eurodeputații să soluționeze această problemă.
 

În 2016, aproximativ 50% din alimentele care au fost testate de către Autoritatea Europeană
pentru Siguranța Alimentară (EFSA) conțineau reziduuri de pesticide, cu 3,8% peste limitele
legale. În UE, pesticidele și substanțele active din ele sunt monitorizate cu atenție, dar în ultimii
ani au fost exprimate îngrijorări referitoare la procedura de aprobare, mai ales după controversa
privind reînnoirea aprobării glifosatului din 2017.
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https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180725
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20171124STO88814/glyphosate-renewal-parliament-puts-people-s-health-first


Pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor, Parlamentul European solicită luarea de măsuri
privind îmbunătățirea gestionării pesticidelor în UE.
 
 
 
 
Utilizarea durabilă a pesticidelor 
 
Pe 12 februarie 2019, Parlamentul a votat un raport privind o mai bună implementare a
directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Directiva vizează promovarea gestionării
integrate a dăunătorilor și a metodelor alternative de control al dăunătorilor prin intermediul unor
planuri naționale de acțiune în care statele membre stabilesc obiective privind reducerea
riscurilor și a impactului utilizării pesticidelor.
 
 
Eurodeputații și-au exprimat regretul referitor la progresele insuficiente înregistrate în
majoritatea statelor membre în ceea ce privește promovarea unor tehnici alternative și
reducerea riscurilor și a utilizării pesticidelor. În raport se menționează că doar cinci țări au
stabilit obiective măsurabile fie pentru reducerea riscurilor, fie pentru reducerea utilizării
pesticidelor.
 
 
Având în vedere declinul masiv continuu al populațiilor de insecte din Europa care este legat de
nivelurile actuale de utilizare a pesticidelor și care va avea efecte negative asupra producției
agricole în viitor, deputații europeni au solicitat statelor membre să protejeze sănătatea umană
și mediul prin promovarea gestionării dăunătorilor cu consum redus de pesticide și prioritizarea,
ori de câte ori este posibil, a unor metode nechimice. De asemenea, aceștia au cerut Comisiei
Europeane să propună un obiectiv obligatoriu la nivelul UE privind reducerea utilizării
pesticidelor.
 
 
 
 
O procedură de aprobare a pesticidelor mai
transparentă 
 
În februarie 2018, Parlamentul a înființat o comisie specială care să se ocupe de procedura de
aprobare a UE pentru pesticide. Pe 16 ianuarie, eurodeputații au aprobat raportul final al acestei
comisii prin care solicită proceduri mai transparente pentru a garanta responsabilitatea politică.
 
 
Deputații europeni recomandă ca publicul să aibă acces la studiile utilizate în procedura de
autorizare, iar producătorii care solicită aprobarea substanței ar trebui să înregistreze toate
studiile de reglementare într-un registru public pentru a se asigura că toate informațiile relevante
sunt luate în considerare.
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0082+0+DOC+XML+V0//RO
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180514STO03405/autorizarea-pesticidelor-sanatatea-celor-500-milioane-de-europeni-predomina
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180514STO03405/autorizarea-pesticidelor-sanatatea-celor-500-milioane-de-europeni-predomina
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190115IPR23551/pesticide-un-plan-pentru-imbunatatirea-procedurii-de-aprobare-a-ue


Totodată, aceștia consideră că experții ar trebui să revizuiască studiile privind potențialul
carcinogen al glifosatului și că ar trebui să se stabilească niveluri maxime de reziduuri pentru
soluri și ape de suprafață.
 
 
Eurodeputații au convenit asupra faptului că pesticidele și substanțele active ale acestora ar
trebui testate temeinic, luând în considerare efectele cumulative și toxicitatea pe termen lung.
De asemenea, aceștia propun ca pesticidele să nu mai fie utilizate în spații mari lângă școli,
grădinițe, spații de joacă, spitale, maternități și centre de îngrijire.
 
 
 
 
Acces mai bun la studiile privind siguranța lanțului
alimentar 
 
În decembrie 2018, Parlamentul a votat în favoarea actualizării regulamentului general privind
legislația alimentară, care acoperă securitatea alimentară în UE în toate etapele lanțului
alimentar, inclusiv sănătatea animalelor, protecția plantelor și producția.
 
 
Noile norme propuse vizează îmbunătățirea accesului public la studiile utilizate de EFSA pentru
evaluarea riscurilor legate de siguranța alimentară și pentru a se asigura că studiile sunt fiabile,
obiective și independente.
 
 
Un registru european comun ar urma să fie creat pentru studiile comandate, astfel încât EFSA
să poată verifica dacă întreprinderile nu păstrează studii nefavorabile. În cazul în care există
motive de îndoială cu privire la dovezile furnizate de solicitanți, EFSA poate solicita studii
suplimentare.
 
 
 
 
Perturbatorii endocrini 
 
Produsele chimice cu efect de perturbare endocrină sunt utilizate în agricultură pentru a proteja
plantele împotriva dăunătorilor, interferând cu creșterea sau reproducerea. Acestea pot avea un
impact asupra sănătății umane și pot avea legătură cu cancerul legat hormoni, diabet și
infertilitate.
 
 
Citiți mai mult despre cum combate UE cancerul
 
 
În octombrie 2017, eurodeputații au blocat propunerea Comisiei Europene care ar fi scutit unele
substanțe chimice din pesticide de a fi identificate ca perturbatoare endocrine, deși unele au
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181205IPR20935/food-safety-more-transparency-better-risk-prevention
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181205IPR20935/food-safety-more-transparency-better-risk-prevention
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/politica-ue-in-domeniul-sanatatii/20200131STO71517/ziua-mondiala-a-luptei-impotriva-cancerului-cum-combate-ue-aceasta-boala
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171002IPR85122/disruptori-endocrini-pe-blocheaza-planurile-de-a-excepta-anumite-pesticide
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20171009STO85663/perturbatorii-endocrini-sanatatea-oamenilor-trebuie-sa-fie-pe-primul-loc
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20171009STO85663/perturbatorii-endocrini-sanatatea-oamenilor-trebuie-sa-fie-pe-primul-loc


fost proiectate pentru a ataca sistemul endocrin al organismului.
 
 
 
 
Promovarea alternativelor 
 
În 2016, europenii au cheltuit 30,7 miliarde de euro pe alimente ecologice, o creștere de
aproape 50% față de 2012. În 2018, deputații europeni au actualizat normele existente privind
producția ecologică și etichetarea acestora ca răspuns la schimbările majore în industrie.
 
 
Încă din 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care solicită Comisiei Europene să
elaboreze propuneri pentru accelerarea evaluării, autorizarea și înregistrarea pesticidelor
biologice cu risc scăzut.
 

Citiți articolul nostru care explică modul în care UE îmbunătățește sănătatea publică.
 

Mai multe informaţii
Fișă descriptivă despre UE: siguranța alimentară
Dosar EPRS: „Autorizarea pesticidelor în UE: cu accent pe glifosat”
Dosar EPRS: „Reconsiderarea legislației alimentare generale”
Sondaj Eurobarometru privind percepția consumatorilor asupra riscurilor alimentare
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180404STO00909/piata-produselor-alimentare-ecologice-din-ue-infografic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00916/interview-benefits-of-new-rules-on-organic-food-and-farming
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00916/interview-benefits-of-new-rules-on-organic-food-and-farming
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20170127STO60016/parlamentul-doreste-sa-acorde-mai-multa-atentie-pesticidelor-naturale
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20170127STO60016/parlamentul-doreste-sa-acorde-mai-multa-atentie-pesticidelor-naturale
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/51/food-safety
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614691
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/eurobarometer10
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/politica-ue-in-domeniul-sanatatii/20190705STO56307/imbunatatirea-sanatatii-publice-masurile-ue

