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Изводи от различни консултации върху ръководство за 

идентификация на ендокринни нарушители в контекста на 

Регламенти (EС) № 528/20121 и (EО) № 1107/20092 

 

 На 17 октомври 2016 г. в писмо, отправено до Европейската агенция по химикали  

(ECHA) и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Европейската Комисия 

(ЕК) е поискала от двете агенции да разработят общ Ръководен документ за въвеждане 

на риск – базирани критерии за идентифициране на ендокринни нарушители (ЕН) в 

контекста на Регламент (EО) No 1107/2009 и Регламент (EС) No 528/2012. Исканото 

техническо и научно съдействие е предоставено в съответствие с Член 31 от Регламент 

(EО) No 178/20023 (за EFSA) и Член 76 (1) (d) от Регламент (EС) No 528/2012 (за ECHA). 

Обхватът на полученото искане от ЕК е ограничен до ръководен документ относно 

научно – базирана идентификация на опасността.  

 Съгласно получения мандат, през декември 2016 г. ECHA и EFSA, в 

сътрудничество със Съвместен изследователски център (Joint Research Centre - JRC) са 

предоставили на ЕК проект на Ръководен документ, който е обновен през януари 2018 

г., с цел да представи подробен план на процеса на изготвяне, включително срокове, 

отговорности, планирани консултации със съответните страни, публикации и 

информация за съответните процедури за одобрение на ръководството както от EFSA, 

така и от ECHA. Изготвянето на проекта е проведено от съвместен екип от научния 

състав на ECHA и EFSA, с подкрепата на JRC.  

 Организирани са няколко целеви консултации, със спешна консултантска група 

от ECHA и EFSA, за да се осигури, чрез навременното включване на различни 

                                                           
1 Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето 

на пазара и употребата на биоциди 
2 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно 

пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО 

на Съвета 
3 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на 

общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за 

безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 
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заинтересовани страни, правилно преглеждане на документите, по време на изготвянето 

на проекта.  

 След като проектът на Ръководство е бил прегледан и завършен, е проведена 

обществена консултация от 7 декември 2017 г. до 31 януари 2018, за да се даде 

възможност на обществото (включващо всички уместни заинтересовани страни) да 

дадат коментари и да бъдат включени в разработването на това Ръководство. 

Получените коментари от проведената обществена консултация са били взети под 

внимание при осъвременяване на Ръководството.  

 След приключването на обществената консултация на 1–2 февруари 2018, от ЕК 

е организиран семинар с експерти от ДЧ и заинтересовани страни, състоял се в Брюксел, 

за оценка на приложимостта на Ръководството. За подготовката на семинара, през 

януари 2018 г., от оценителите на риска от ДЧ, заедно с експерти по оценка на 

ендокринните нарушители е поискано да представят примери (case studies) за изпитване 

на приложимостта на Ръководството.  

 Като последващи действия, групата за изготвяне на проекто-доклада е 

разгледала получените коментари от общественото допитване и отзивите, получени от 

семинара, за актуализиране на проекта на Ръководство. Преди финализирането са 

организирани два последни кръга от консултации. Първата консултация е включвала 

съответните органи за научна оценка на риска: Комитета за биоциди на ECHA, Научният 

комитет на EFSA и Панела по продукти за растителна защита и техните остатъци (PPR), 

както и Координационната мрежа на EFSA по пестициди. Втората консултация е 

включвала компетентните органи на държавите-членки в областта на биоцидите и 

постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, секция 

"Фитофармацевтични продукти – продукти за растителна защита". Получените 

коментари са били разгледани при финализирането на Ръководството. След приемането 

от EFSA и от ECHA на Ръководството, то е издадено на 7 юни 2018 г. Настоящият 

технически доклад обобщава резултатите от различните процеси на консултация, 

организирани от двете агенции. Той описва горепосочените консултации и предоставя 

свързаните с тях документи. 

 

 

Източник: 

Outcome of the different consultations on the guidance for the identification of endocrine 

disruptors in the context of the Regulations (EU) № 528/2012 and (EC) № 1107/2009 
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https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1447 

 

 

Други информации в областта на пестицидите и тяхното влияние могат да бъдат 

намерени на интернет страницата на ЦОРХВ: http://corhv.government.bg/?cat=29 

 

 

Изготвил: 

Д-р Ирена Богоева 

нач. отдел ЗРХЗХ, дирекция ОРХВ 

 

 

25.09.2018 год. 
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