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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0901/2013 af M.H., tysk statsborger, om forskellige grænseværdier i 
forordning (EF) nr. 396/2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at ifølge forordning (EF) nr. 396/2005 om maksimalgrænseværdier for 
pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer er grænseværdien 
for glyphosat i linser (kode nr. 300020) blev sat op fra 0,1 mg/kg til 10 mg/kg i 2012. 
Andrageren vil gerne vide, på baggrund af hvilke studier eller videnskabelige udviklinger 
dette er blevet hundrededoblet. Han undrer sig over, hvilken ny viden der ligger til baggrund 
for beslutningen om, at glyphosatrester i linser var mindre skadelige i 2012. Andrageren har 
også lagt mærke til, at grænseværdien for glyphosat varierer betydeligt. Grænseværdien på 0,1 
mg/kg gælder eksempelvis stadig for sorghum, ris og jordnødder, mens den for byg, havre og 
soyabønner ligger på 20 mg/kg. M.H. undrer sig over, at glyphosat i ris er 200 gange mere 
skadeligt end i byg og vil derfor gerne vide, hvilke kriterier der ligger til grund for fastsættelse 
af grænseværdierne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. januar 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"I Kommissionens forordning (EU) nr. 441/20121 fastsættes der en maksimalgrænseværdi for 
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Kommissionens forordning (EU) nr. 441/2012 af 24. maj 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 
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restkoncentrationer af glyphosat i linser på 10mg/kg. Tidligere anvendtes den analytiske 
bestemmelsesgrænse, der i dette tilfælde var 0,1 mg/kg, fordi der ikke var registreret nogen 
anvendelse for glyphosat på linser, eller der var ingen registreret anvendelse, der førte til 
restkoncentrationer over den analytiske bestemmelsesgrænse.  

Den 5. maj 2011 anmodede Monsanto Europe den rapporterende medlemsstat for glyphosat, 
Tyskland, om at fastsætte en maksimalgrænseværdi for glyphosat i linser med henblik på at 
tilpasse den tilladte anvendelse af glyphosat på linser til de regler, der var gældende i USA og 
Canada. 

Monsanto indsendte de krævede lovgivningsmæssige og videnskabelige oplysninger til støtte 
for sin anmodning. Oplysningerne blev evalueret af de kompetente tyske myndigheder. Deres 
evalueringsrapport og anmodningen blev derefter også vurderet af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). EFSA konkluderede i sin begrundede udtalelse af 13. 
januar 20121, at den evaluerede anvendelse af glyphosat på linser og de deraf resulterende 
restkoncentrationer ikke vil udgøre nogen risiko for folkesundheden, og anbefalede at 
fastsætte en maksimalgrænseværdi på 10 mg/kg. Den begrundede udtalelse giver også et 
resumé af de relevante oplysninger, herunder resultater af forelagte studier, som førte til 
anbefalingen i udtalelsen.

Andragerens antydning af, at restkoncentrationer af glyphosat betragtes som hundrede gange 
mindre skadelig end i 2012, er ikke korrekt, fordi vurderingen af toksiciteten af glyphosat 
eller restkoncentrationer heraf ikke er blevet ændret. Maksimalgrænseværdien blev ændret på 
grund af oplysninger om en specifik anvendelse, der ikke tidligere var blevet evalueret. 

Det samme argument gælder for de andre sammenligninger, som andrageren foretager, 
mellem maksimalgrænseværdier for sorghum, ris og jordnødder, der på den ene side er fastsat 
til den analytiske bestemmelsesgrænse, og for byg, havre og sojabønner, der på den anden 
side er fastsat til 20mg/kg.

I modsætning til maksimalgrænseværdien for gluphosat i linser blev 
maksimalgrænseværdierne for byg, havre og sojabønner allerede fastsat af medlemsstaterne, 
før maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af pesticider blev harmoniseret i EU i 
2008. De relevante lovgivningsmæssige og videnskabelige oplysninger blev evalueret af 
medlemsstaternes kompetente myndigheder. EFSA er i øjeblikket i færd med at foretage en 
nærmere gennemgang af alle eksisterende maksimalgrænseværdier for gluphosat.

De generelle procedurer for og krav til fastsættelse af maksimalgrænseværdier fremgår af 
kapitel II i forordning (EF) Nr. 396/2005."

                                                                                                                                                  
restkoncentrationer af bifenazat, bifenthrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprol, chlorothalonil, clothianidin, 
cyproconazol, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol, fenpyroximat, flubendiamid, 
fludioxonil, glyphosat, metalaxyl-M, meptyldinocap, novaluron, thiamethoxam og triazophos i eller på visse 
produkter (EUT L 135 af 25.5.2012, s. 4–56).
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Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Modification of the existing MRL for glyphosate in lentils. 
EFSA Journal 2012;10(1):2550.


