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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0901/2013, внесена от M.H., с германско гражданство, относно 
промяна на пределно допустимите стойности в Регламент (EО) № 396/2005 
относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 
пестициди

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 относно 
максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху 
храни или фуражи от растителен или животински произход през 2012 г. пределната 
стойност за остатъците от глифозат в леща (код № 300020) беше увеличена от 0,1 мг/кг 
на 10 мг/кг. Вносителят би искал да знае въз основа на какви изследвания и научни 
разработки е предприето това стократно увеличение. Вносителят на петицията си 
задава въпроса въз основа на какви нови познания е било решено, че остатъците от 
глифозат в леща са били по-малко вредни през 2012 г. Вносителят също така отбелязва, 
че пределно допустимите стойности за глифозат се различават значително. Така 
например пределно допустимата стойност от 0,1 мг/кг все още се прилага в случаите на 
сорго, ориз и фъстъци. За ечемик, овес и соя обаче пределно допустимата стойност е 
20 мг/кг. M.H. си задава въпроса защо глифозатът в ориза е 200 пъти по-вреден, 
отколкото в ечемика, и би искал(а) да знае въз основа на какви критерии са определени 
пределно допустимите стойности.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20.01.14 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.
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С Регламент (ЕС) № 441/20121 на Комисията се определят максимално допустими
граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифозат в леща, на ниво от 10 мг/кг.  По-
рано се прилагаше аналитично определена граница, която за този случай беше 0,1 
мг/кг, тъй като не е била регистрирана употреба на глифозат при лещата, или никоя 
регистрирана употреба не е довела до остатъчни стойности над аналитично 
определената граница.

На 5 май 2011 г. Монсанто Европа внесе пред държавата членка, отговаряща за 
глифозата – Германия, заявление за определяне на МДГОВ за глифозат в леща, с цел да 
се реагира на разрешената употреба на глифозат при лещата в Съединените щати и 
Канада. 

Монсанто представи необходимата регулаторна и научна информация в подкрепа на 
своето заявление. Информацията беше подложена на оценка от страна на 
компетентните германски органи. Техният доклад за оценка и самото заявление бяха 
допълнително разгледани от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). В 
мотивираното си становище от 13 януари 2012 г.2 ЕОБХ заключи, че оцененото 
използване на глифозат при леща и получените в резултат от него остатъчни вещества 
няма да застрашат общественото здраве, и препоръча да се определи МДГОВ от 10 
мг/кг. В мотивираното становище също така се обобщава съответната информация, 
включително и резултатите от представените изследвания, които са довели до тази 
препоръка.

Предположението на вносителя на петицията, че остатъчните вещества от глифозат се 
считат за 100 пъти по-малко вредни от 2012 г. насам, не е правилно, тъй като 
оценяването на токсичността на глифозата или неговите остатъци не се е променило. 
МДГОВ бяха изменени поради информация относно конкретна употреба, която не е 
била оценявана по-рано.

Същият аргумент важи и за останалите сравнения, направени от вносителя на 
петицията, между МДГОВ за сорго, ориз и фъстъци, за които съществуват аналитично 
определени граници, от една страна, и за ечемик, овес и соя, определени на 20 мг/кг, от 
друга страна.

За разлика от МДГОВ за глифозат в леща, МДГОВ в ечемик, овес и соя вече бяха 
определени от държавите членки преди МДГОВ за остатъчните вещества от пестициди 
да бъдат хармонизирани в ЕС през 2008 г. Съответната регулаторна и научна 
информация беше оценена от компетентните органи на държавите членки. 
Понастоящем е в ход подробен преглед на ЕОБХ на съществуващите МДГОВ за
глифозат.

                                               
1 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 441/2012 на Комисията от 24 май 2012 г. за изменение на приложения ІІ и ІІІ към 
Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално 
допустимите граници на остатъчни вещества от бифеназат, бифентрин, боскалид, кадусафос, 
хлорантранилипрол, хлороталонил, клотианидин, ципроконазол, делтаметрин, дикамба, дифеноконазол, 
динокап, етоксазол, фенпироксимат, флубендиамид, флудиоксонил, глифозат, мeталаксил-М, 
мептилдинокап, новалурон, тиаметоксам и триазофос във или върху някои продукти (ОВ L 135, 
25.5.2012 г., стр. 4 – 56)
2 Европейски орган за безопасност на храните; Изменение на съществуващите МДГОВ за глифозат в 
леща. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(1):2550.
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Общите процедури и изисквания за определяне на МДГОВ са посочени в глава II от 
Регламент (ЕО) № 396/2005.


