
Остатъците от пестициди в селскостопанския внос не трябва да компрометират 

общественото здраве и Европейската Зелена Сделка 

 

  

Уважаеми член на Комисията, Кириакидес, 

 

  

Понастоящем Европейската комисия обмисля дали остатъците от определени пестициди, които 

са забранени за употреба в ЕС, трябва да бъдат разрешени върху вносни продукти. 

  

Решението идва на фона на Европейската Зелена сделка и заявената амбиция на Комисията да 

намали зависимостта на ЕС от пестициди и да определи конкретни цели, които да намалят 

значително както използването на химически пестициди, така и риска, произтичащ от него. 

  

Нашите организации изцяло подкрепят тази амбиция. Освен това считаме, че земеделските 

стопани в ЕС не трябва да бъдат изложени на нелоялна конкуренция от чужбина, ако искат да 

приемат и работят за постигането на тази важна цел. Поради тази причина ЕС не трябва да 

допуска вноса на селскостопански стоки, които не са произведени по същите високи стандарти 

като тези, произвеждани в ЕС. По-конкретно, ЕС не трябва да позволява вноса на продукти, 

които са били третирани с пестициди, които са забранени в ЕС, както заяви комисарят по 

земеделие Януш Войчоховски. 

  

Съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 ЕС може да определи допустимо ниво на остатъци от 

пестициди, които не са одобрени за употреба в ЕС, с цел „задоволяване на нуждите на 

международната търговия“. Не съществува обаче правно задължение ЕС да определя такива 

„допустими отклонения за внос“, както потвърди и Научната служба на германския Бундестаг. 

В регламента ясно се посочва, че не могат да се определят допустими отклонения за внос на 

пестициди, които ЕС забрани за защита на общественото здраве, включително за тези 

пестициди, които са били (или трябва да бъдат класифицирани) като мутагенни, канцерогенни 

или токсични за репродукцията (категория 1А или 1Б), или се считат за ендокринни 

разрушители.  

Призоваваме Комисията да изпълни изцяло тези законови разпоредби, без никакви 

изключения. В допълнение, ние молим Комисията да разшири този подход върху пестициди, 

които са били забранени от екологични причини. Ние напълно подкрепяме позицията на 

предишния Европейски парламент, че „ефектите върху опрашителите и околната среда трябва 

да се вземат предвид при оценката на МДГОВ“ .Същият подход следва да се прилага и за 

пестицидите, които са били изтеглени от пазара на ЕС от техните производители, когато е 

установено, че те вече не отговарят на критериите за одобрение на ЕС (като карбендазим, 

глуфосинат и клотианидин). За да защити общественото здраве и околната среда и да постигне 

целите на Европейската Зелена Сделка, Комисията следва да работи за изключване на всички 

остатъци от пестициди, за които не могат да бъдат изключени вредни въздействия върху 

здравето на хората или животните или неприемливи ефекти върху околната среда.  

 

Искрено Ваша, 



Магда Сточкевич 

 Заместник-директор на Европейския отдел на „Грийнпийс“ 

 

  

Също от името на: 

  

Международни организации: 

Apimondia Bee Health Commission Agroecology Europe   

BeeLife Corporate Europe Observatory (CEO)  

European Coordination Via Campesina (ECVC)  

Foodwatch International  Friends of the Earth Europe (FoEE)  

Health and Environment Alliance (HEAL)  

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ 

Associations (IUF)  

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)  

Slowfood Europe  

SumOfUs  

WeMove.EU  

Women Engage for a Common Future (WECF)    

 

Национални, регионални и местни организации: 

 

 Arnhem Zoemt (Netherlands)  

Apiservices (France)   

Aurelia Stiftung (Germany)  

Buglife (UK) BUND (Germany)  

Comité de Recherche et d'Information Indépendant sur le Génie Génétique (France)  

Earth Thrive (Serbia)  

ECC (Latvia)  

Eco Hvar (Croatia)  

Ecologistas en Acción (Spain)  

Générations Futures (France)   

Global 2000 (Austria)  



GMWatch (UK)   

Justice Pesticides (France)  

Nature et Progrès (Belgium)  

PAN Germany (Germany)  

PAN Italia (Italy)  

PAN UK (UK)  

POLLINIS (France)   

Public Eye (Switzerland)  

Quercus (Portugal)  

ROMAPIS (Romania)  

SOS Polinizadores (Spain)  

The Pollinators (Netherlands)   

Toxic Free Suisse (Switzerland)  

Umweltinstitut München (Germany)  

Union Nationale de l'Apiculture Française (France)  

Via Pontica Foundation (Bulgaria)   

VivoSano (Spain)  

Zemljane staze / Earth Trek (Croatia)  

  

 


