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Научна оценка на риска от пестициди в Европейския съюз (ЕС): 

приносът на ЕФСА 
 

Scientific risk assessment of pesticides in the European Union (EU): EFSA contribution to 
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Този документ представя реакцията на Европейския орган по безопасност на 

храните (ЕФСА) относно научната оценка на пестицидите, според своя технически 

опит при въвеждането на настоящата законодателна рамка и по време на процесите на 

преразглеждане. Той включва резултатите от специализиран семинар на 

координационната мрежа на ЕФСА за пестициди (PSN) с цел подобряване на 

партньорската проверка на ЕС относно активните вещества на пестицидите. В 

допълнение, в раздел 6 са представени резултатите от вътрешните обсъждания на 

ЕФСА, относно начина, по който е възможно да бъде разширена научната оценка на 

риска от пестициди на равнище ЕС и как да се възползват от технологичното развитие. 

Тези дискусии са свързани с текущи дейности, като проекта на ЕФСА относно 

електронното подаване на досиета за пестициди и други регулирани продукти 

(MATRIX) или разработването на електронна база данни, съдържаща Списък на 

крайните точки, валидирани за оценка на риска, които понастоящем са представени 

като приложения към заключенията и обоснованите становища на ЕФСА. Документът 

засяга също възможността за разширяване на научната оценка на риска на равнище ЕС, 

която да включва не само оценката на активните вещества, но и научната оценка на 

продуктите за растителна защита (ПРЗ) във връзка с рисковете за човешкото здраве, 

здравето на животните и околната среда. Признава се, че някои научни и технически 

оценки са по-подходящи за национални оценки, като например оценката на 

ефикасността на пестицидите или интегрирането на използването на пестициди с други 

алтернативи за растителна защита, за осигуряване на устойчива употреба, но те не са 

разгледани в настоящия документ.  

Що се отнася до възможността за разширяване на оценката на равнище ЕС, така 

че да се включат ПРЗ, докладът се съсредоточава върху процеса на научен преглед 
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преди пускането на пазара, описан в Регламент (ЕО) № 1107/20091. За оценките на 

риска за хранителния режим, Регламент (ЕО) № 396/20052 вече изисква хармонизирани 

научни оценки на равнище ЕС, обхващащи всички употреби, както и специфични 

разпоредби за актуализиране на оценката на риска, за да се отчетат разрешените 

употреби на ПРЗ от държавите – членки. Хармонизацията между държавите – членки 

се извършва на ниво зони. Разглеждат се възможностите за разширяване на двете 

концепции – т.е. оценка на ЕС за всички употреби и актуализиране на риска, съгласно 

разрешенията на държавите – членки: на нехимичните оценки на здравето на човека и 

на рисковете за околната среда. Като се има предвид, че новите технологични 

разработки и усилията на ЕС за събиране на информация за околната среда предлагат 

нови възможности, напр. за да се отговори на зоналната и регионалната променливост 

в рамките на една единствена, но пространствено изрична оценка на равнище ЕС, се 

стига до заключението, че този вариант би могъл да бъде осъществен технически, ако 

бъде сметнат за осъществим от създателите на политики на ЕС.  

Този документ е предназначен за представяне от страна на оценителите на 

риска на възможностите за включване в по-широкото разглеждане от създателите на 

политики, относно сценарии за бъдещ модел за оценка на риска от пестициди. 

Документът не включва съображения за осъществимост, алтернативи и евентуални 

планове за изпълнение, ресурси или анализ на разходите/ползите, тъй като тези 

аспекти попадат извън компетентността и сферата на компетентност на ЕФСА. Освен 

това, този документ обхваща изключително процеса на научна оценка на риска, който е 

част от компетентността на ЕФСА. Управлението на риска и процесите на вземане на 

регулаторни решения не са разгледани в този документ, тъй като те са отговорност на 

Европейската комисия и на държавите – членки въз основа на принципа на 

субсидиарност.  

Документът е изготвен от ЕФСА и е представен на Европейската комисия (ЕК) 

във връзка с процеса на РЕФИТ на законодателството за пестицидите, обхващащ 

Регламент (ЕО) № 396/2005 и Регламент (ЕО) № 1107/2009. Разширен проект е 

представен за сведение на Научната група по продукти за растителна защита и нейните 

                                                           
1 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 

2 Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година 

относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или 

фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на 

СъветаТекст от значение за ЕИП. 
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остатъци (група PPR), както и на Генерална дирекция "Здравеопазване и защита на 

потребителите" (SANTE) и държавите – членки, чрез координационната мрежа за 

пестициди. Получените коментари са разгледани от ЕФСА по време на 

финализирането на този документ. Документът е включен и в информацията, 

предоставена на Научния консултативен механизъм на Европейската комисия, във 

връзка с текущата дейност на Групата на високо равнище на научните консултанти, 

относно научната оценка на пестицидите. 
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