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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

относно заседание на 50-та сесия на Комитета за пестицидни остатъци 

към Кодекс Алиментариус: 9 – 14 април, 2018 г., гр. Хайку, Китай. 

 

Комитетът на Кодекс Алиментариус относно пестицидни остатъци (CCPR) проведе 

своята 50-та Сесия в периода 9 – 14 април, 2018 год., по покана на правителството на 

Китайска народна република. Сесията беше открита и ръководена от председателя на CCPR 

Проф. Xiongwu Qiao от Китай – директор на Академията за земеделски науки, който 

направи представяне на провинция Хайнан и Китайската народна република. Отбелязано 

беше, че Китай стриктно следва правилата на Кодекс Алиментариус и подпомага FAO 

(Организацията по храни и земеделие) и WHO (Световната здравна организация). Сесията 

беше посетена от редица държави – членки на Кодекс Алиментариус и наблюдатели от 

международни организации, представители на Европейския орган по безопасност на 

храните (EFSA), Европейската комисия, от Кодекс Секретариата, FAO и WHO. От Р 

България присъстваха експерти от Министерството на земеделието, храните и горите и от 

Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ.   

 Основни разгледани теми: 

Въпроси предложени от FAO и WHO. Представителите на WHO предоставиха 

информация и научни съвети за създаване на експертна работна група между JECFA 

(Съвместна експертна група за добавки в храните) и JMPR (Съвместна група по пестицидни 

остатъци) за оценка на хроничната хранителна експозиция от пестициди и ВМП. 

Представителите на FAO докладваха изводите от своето проучване върху използването на 

антибиотици в култури, проведено след 49-тата сесия на CCPR. Комитетът отбеляза, че 

приоритетите на работа на FAO и WHO, свързано с работата на CCPR трябва да включват 

влиянието на употребата на антимикробни продукти в растителната защита.  

Общи въпроси за разглеждане от JMPR през 2017 год. Секретариатът на JMPR е 

предоставил информация по въпросите: специални изследвания върху микробиологичния 
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ефект на пестицидни остатъци в храните; осъвременяване на информацията от 

класифициране на зеленчукови продукти; осъвременяване на модела на IESTI, използван за 

калкулиране на хранителния прием. Комитетът взе под внимание коментарите, по 

отношение на: специални проучвания върху микробиалния ефект на пестицидни остатъци 

в храните; определяне на групи MRL за класификацията на храни и фуражи; 

осъвременяване на модела на IESTI. 

Доклад относно отговорите на JMPR върху специфични проблеми, повдигнати 

от CCPR. Комитетът разгледа информацията, предоставена от секретариата на JMPR по 

отношение на следните въпроси: осъвременяване на информацията от JECFA; 

хармонизиране на методологията за оценка на хранителната експозиция за съединения, 

използвани като пестициди и ВМП – оценка на комбинираната експозиция; нови активни 

субстанции на пестициди за контрол на вектори; хармонизиране на дефиницията за 

остатъци – определяне на нивата на интерес. 

Предложения за максимални нива на остатъци (MRL) от пестициди в храни и 

фуражи. От Европейския съюз (ЕС) беше обяснено на Комитета, че съществуващото 

европейско законодателство по отношение на MRL е съобразено с нивата на определените 

от Кодекс MRL (CXLs) при определени условия: CXLs да бъдат приемливи за Европейския 

съюз по отношение защитата на здравето на консуматора; европейските MRL да бъдат по-

ниски от определените CXLs. Беше проведена дискусия по отношение определянето на 

максимално допустимите нива на остатъци от редица активни вещества. 

Преразглеждане на класификацията за храни и фуражи. Беше представен доклад 

от работна среща, в която приоритетите са били проблеми, свързани с групирането на 

културите и таблици за представителни продукти; групиране на културите, предназначени 

за фураж; подходите към култури, които не удовлетворяват критериите за групиране. 

Преразглеждане на класификацията на първични продукти от растителен 

произход. В тези групи са включени продукти като: ядки, маслодайни растения и семена, 

семена за производство на напитки, плодове за производство на сокове. Препоръчано беше 

да се добавят лешници, кокосови орехи; да не се включват соеви семена. Комитетът прие 

да придвижи направените предложения за одобрение.  

Преразглеждане на класификацията на първични продукти от растителен 

произход – билки и подправки. Предложено беше да се поддържа субгрупата на сушени 
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люти чушки; кимион да се включи в подгрупата на подправките; промяна на вписванията 

за риган и майорана. Комитетът прие да придвижи предложенията за одобрение.  

Преразглеждане на класификациите за първични фуражни продукти от 

растителен произход. Комитетът се съгласи, че структурата, базирана върху водното 

съдържание ще позволи разпределянето на различни видове фуражи (фураж и силаж) в 

уместни групи и субгрупи. Комитетът прие животинските фуражи да бъдат включени за по-

нататъшно обсъждане от електронна работна група.  

Дискусионен материал върху прегледа на IESTI уравнението. Комитетът прие да 

продължи прегледа на сегашното IESTI уравнение и неговото влияние върху управлението 

и комуникацията на риска, целите за опазване здравето на консуматорите и търговията. 

Комитетът прие да реорганизира нова електронна работна група във връзка с IESTI, която 

да се занимае с: предоставяне на коментари върху предимствата и предизвикателствата на 

сегашното IESTI уравнение; да събере уместна информация относно смесване и смилане, 

като разработи дискусионен материал, предоставящ препоръки за 51-та сесия на CCPR. 

Създаване на програма на Кодекс и приоритетен списък на пестицидите. 

Предоставен беше списък на седем нови съединения, които да бъдат предвидени за оценка 

от JMPR през 2019 год., което е необходимо за CCPR – 51 сесия. Комитетът отбеляза две 

ключови ситуации, които възникват при периодичния преглед: неподкрепени съединения и 

съединения, представляващи опасност за общественото здраве. Беше отбелязана 

необходимостта от изготвяне на дискусионен материал, за създаване на стратегия за 

управление на неподкрепени съединения.  

Национална база данни за регистрация на пестицидите. Представена беше 

работата на Националните регистрационни бази данни за пестициди. Налице е 

необходимост да се прецизира въвеждането на данните от държавите – членки. Необходимо 

е да се изясни регистрацията на съединения, предназначени за нехранителна употреба и 

проблемът с докладването на смеси от химически съединения. Бяха потвърдени ключовите 

цели на регистрационната база данни, които са предоставяне на информация за 

регистрирани субстанции. Комитетът прие Секретариатът на Кодекс да събере 

предложения за подобряване и опростяване на предоставянето на данни в базата.  

 Дискусионен документ върху биопестицидите. Биопестицидите ще бъдат 

основание храната да бъде класифицирана като биологично произведена. Трябва да бъде 

определено понятието „биопестицид“, какво е биологична храна и какво е ГМО. Беше 
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изказано наблюдението, че липсват специфични ръководства за биопестициди и, че 

страните са започнали да разработват национални правила с различни подходи. Комитетът 

може да започне дейност по отношение хармонизиране на националните законодателства 

относно биопестицидите. Комитетът прие основаване на електронна работна група. 

Дискусионен документ върху подходите на управление при решаване на 

проблеми за химикалите - ендокринни нарушители в храните. Предложена беше нова 

разработка върху ръководство за управление на риска, което да обхване химикалите – 

ендокринни нарушители в храните, които са пестициди. Отбелязано беше, че липсва 

хармонизирано ръководство за регулиране на химикалите – ендокринни нарушители. Това 

може да доведе до възможно премахване на много химикали за растителна защита от пазара 

и да създаде и сериозен търговски проблем в близко бъдеще, независимо от установената 

им безопасност. Комитетът не препоръча започването на нова работа на този етап.  

Преглед на Ръководството за използване на масс-спектрометрия за 

идентификация, потвърждение и количествено определяне на остатъци. Беше 

направено предложение за нова разработка, за преглед на Ръководството и обърнато 

внимание на пропуските. Комитетът одобри предложението и прие да бъде хармонизиран 

Ръководния документ с други релевантни документи на Кодекс.  

Възможности и предизвикателства, свързани с участието на JMPR в 

международен съвместен преглед на нови съединения. Беше направено предложение за 

извършване на оценка на ползите, предизвикателствата и предложените възможни решения 

за участниците от JMPR в международен съвместен преглед на нови съединения; също се 

предложи създаване на електронна работна група, която да представи оценката и да 

разработи дискусионен материал, който да бъде представен на 51-та сесия на CCPR. 

Предложението беше одобрено от Комитета.  
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