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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0901/2013 του M.H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
διαφορετικές τιμές ορίων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και 
ζωικής προέλευσης, η τιμή ορίου για την ουσία glyphosate στις φακές (κωδικός 
αριθ. 300020) αυξήθηκε από 0,1 mg/kg σε 10 mg/kg το 2012. Ο αναφέρων επιθυμεί να 
πληροφορηθεί με βάση ποιες μελέτες ή επιστημονικές εξελίξεις πραγματοποιήθηκε η εν λόγω 
100πλάσια αύξηση. Αναρωτιέται επί τη βάσει ποιας νέας γνώσης αποφασίστηκε ότι τα 
υπολείμματα glyphosate στις φακές ήταν λιγότερο επιβλαβή το 2012. Ο αναφέρων επίσης 
παρατήρησε ότι οι οριακές τιμές για την ουσία glyphosate ποικίλλουν σημαντικά. Έτσι, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση του σόργου, του ρυζιού και των αραχίδων ισχύει ακόμη η 
οριακή τιμή του 0,1 mg/kg. Για το κριθάρι, τη βρώμη και τη σόγια, ωστόσο, η οριακή τιμή 
είναι 20 mg/kg. Ο αναφέρων αναρωτιέται για ποιον λόγο η glyphosate στο ρύζι είναι 200 
φορές πιο επιβλαβής απ΄ό,τι στο κριθάρι και θα ήθελε να μάθει βάσει ποιων κριτηρίων 
καθορίζονται οι εν λόγω οριακές τιμές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014
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Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 441/20121 της Επιτροπής θέτει ένα ανώτατο όριο καταλοίπων 
(ΑΟΚ) για την ουσία glyphosate στις φακές, το οποίο ορίζεται σε 10 mg/kg. Παλαιότερα 
εφαρμοζόταν το κατώτατο όριο βάσει αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού, το οποίο εν 
προκειμένω ανήρχετο σε 0.1 mg/kg, επειδή δεν ήταν γνωστή η χρήση glyphosate στις φακές, 
ή η μη γνωστή χρήση δεν οδηγούσε σε κατάλοιπα τα οποία να υπερβαίνουν το όριο του 
αναλυτικού προσδιορισμού.

Στις 5 Μαΐου 2011, η Monsanto Europe ζήτησε από τη Γερμανία, ως κράτος μέλος εισηγητή 
για την ουσία glyphosate, να θέσει ένα ανώτατο όριο καταλοίπων (ΑΟΚ) για την glyphosate 
στις φακές με σκοπό να επιτραπεί η χρήση της ουσίας αυτής στις φακές σύμφωνα με τα 
ισχύοντα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η Monsanto παρέσχε τις απαιτούμενες νομικές και επιστημονικές πληροφορίες προς στήριξη 
της αίτησής της. Οι πληροφορίες αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές. Η 
έκθεση αξιολόγησης και η αίτηση εξετάστηκαν περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Στην αιτιολογημένη γνώμη της 13ης Ιανουαρίου 20122, η 
ΕΑΑΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξιολογηθείσα χρήση της ουσίας glyphosate στις 
φακές και τα κατάλοιπα που προκύπτουν, δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και 
πρότεινε να καθοριστεί το ΑΟΚ  σε 10 mg/kg. Η αιτιολογημένη γνώμη συνοψίζει επίσης όλες 
τις σχετικές πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των μελετών 
που υποβλήθηκαν και οι οποίες οδήγησαν στη σύστασή της.

Ο υπαινιγμός του αναφέροντα, ότι τα κατάλοιπα της ουσίας glyphosate θεωρούνται 100 
φορές λιγότερο επιβλαβή σε σχέση με το 2012, δεν είναι ορθός, καθώς η εκτίμηση της 
τοξικότητας της glyphosate ή των καταλοίπων της δεν έχει μεταβληθεί. Το ανώτατο όριο 
καταλοίπων τροποποιήθηκε βάσει πληροφοριών σχετικά με μια ειδική χρήση η οποία δεν είχε 
εκτιμηθεί προηγουμένως. 

Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για την άλλη σύγκριση στην οποία προβαίνει ο αναφέρων, 
μεταξύ του το ανώτατου ορίου καταλοίπων στο σόργο, το ρύζι και τις αραχίδες στο πλαίσιο 
του ορίου αναλυτικού προσδιορισμού αφενός και στο κριθάρι, τη βρώμη και τη σόγια 
αφετέρου, όπου η οριακή τιμή είναι 20 mg/kg.

Σε αντίθεση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας glyphosate στις φακές, τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων στο κριθάρι, τη βρώμη και τη σόγια είχαν καθοριστεί από τα κράτη μέλη 
πριν από την εναρμόνιση των ΑΟΚ για τα κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων στην ΕΕ το 2008. Η 
σχετικές νομικές και επιστημονικές πληροφορίες αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 441/2012 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2012για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 
bifenazate, bifenthrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, chlorothalonil, clothianidin, 
cyproconazole, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, dinocap, etoxazole, fenpyroximate, 
flubendiamide, fludioxonil, glyphosate, metalaxyl-M, meptyldinocap, novaluron, 
thiamethoxam και triazophos μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (ΕΕ L 135, 25.5.2012, σελ. 
4-56)
2 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Τροποποίηση των υφιστάμενων 
ανωτάτων ορίων της ουσίας glyphosate στις φακές. Δελτίο EFSA 2012·10(1):2550.
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κρατών μελών. Μια λεπτομερής αναθεώρηση όλων των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία 
glyphosate από την EΑΑΤ έχει ήδη δρομολογηθεί.

Οι γενικές διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ που εκτίθενται στο 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.


