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Tárgy: M. H. német állampolgár által benyújtott 0901/2013. sz. petíció a 
megengedett növényvédőszer-maradványok határértékéről szóló 
396/2005/EK rendeletben szereplő különböző határértékekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradványok 
határértékéről szóló 396/2005/EK rendelet szerint 2012-ben a lencsében található glifozát 
(kódja 3000020) határértékét megemelték 0,1 mg/kg-ról 10 mg/kg-ra. A petíció benyújtója 
tudni szeretné, hogy milyen tanulmányok vagy tudományos eredmények alapján emelték meg 
százszorosára a határértéket. Afelől is érdeklődik, hogy milyen új ismeretek alapján döntötték 
el 2012-ben azt, hogy a lencsében található glifozátmaradványok kevésbé veszélyesek. A 
petíció benyújtója azt is észrevette, hogy a glifozát esetében a határértékek jelentős mértékben 
különböznek egymástól. Így például a cirok, a rizs és a földimogyoró esetében a határérték 
továbbra is 0,1 mg/kg. Az árpa, a zab és a szójabab esetében azonban a határérték 20 mg/kg. 
M. H. tudni szeretné, hogy a rizsben található glifozát miért kétszázszor veszélyesebb, mint az 
árpában lévő, és afelől érdeklődik, hogy milyen kritériumok alapján határozzák meg a 
határértékeket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. január 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.
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A 441/2012/EU bizottsági rendelet1 10mg/kg-ban határozza meg a lencsében található 
glifozát maradékanyag-határértéket (MRL). Korábban az analitikailag kimutatható 
legalacsonyabb értéket alkalmazták, amely ebben az esetben 0,1 mg/kg, mivel a glifozát 
lencseféléken történő alkalmazását nem regisztrálták, illetve a bejelentett alkalmazások nem 
vezettek az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték túllépéséhez.

2011. május 5-én a Monsanto Europe arra kérte a glifozátért felelős kijelölt referens 
tagállamot, Németországot, hogy határozza meg a lencsében található glifozát maradékanyag-
határértéket annak érdekében, hogy a glifozát lencseféléken történő alkalmazását az Egyesült 
Államokban és Kanadában engedélyezett értékekhez igazítsa. 

A Monsanto a kérelme alátámasztására benyújtotta a szükséges szabályozási és tudományos 
információkat. Az illetékes német hatóságok feldolgozták az információkat. Ezt követően az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) is megvizsgálta a hatóságok értékelő jelentését 
és a kérelmet. 2012. január 13-i indokolással ellátott véleményében2 az EFSA megállapította, 
hogy a glifozát lencseféléken történő értékelt alkalmazása és az annak következtében 
létrejövő maradékanyag nem fog közegészségügyi problémát okozni, és azt javasolta, hogy 10 
mg/kg-ban határozzák meg a maradékanyag-határértéket. Az indokolással ellátott vélemény a 
fontosabb információkat is összefoglalja, köztük azon benyújtott tanulmányok eredményeit, 
amelynek köszönhetően a javaslat mellett döntöttek.

A petíció benyújtójának állítása, amely szerint 2012 óta a glifozátmaradványokat százszor 
kevésbé károsnak tartják, nem helyes, mivel a glifozát és maradványanyagai toxicitásának 
értékelése nem változott. A maradékanyag-határértéket azért módosították, mert 
információkra tettek szert egy olyan egyedi alkalmazással kapcsolatban, amelyet korábban 
nem vizsgáltak.

Ugyanez elmondható a petíció benyújtója által említett más összehasonlításokról is: a cirok, a 
rizs és a földimogyoró esetében az analitikailag kimutatható legalacsonyabb értéket 
alkalmazzák, az árpa, a zab és a szójabab esetében viszont 20mg/kg-ban határozták meg azt.

A lencsében található glifozát maradékanyag-határértékével szemben a tagállamok az árpa, a 
zab és a szójabab esetében már azelőtt meghatározták a maradékanyag-határértéket, mielőtt 
2008-ban harmonizálták volna az Unióban a növényvédőszer-maradékok MRL-jét. A 
tagállamok illetékes hatóságai megvizsgálták a kapcsolódó szabályozási és tudományos 
információkat. Jelenleg az EFSA részletes felülvizsgálat keretében vizsgálja a glifozátra 
vonatkozó, összes hatályban lévő MRL-t.

                                               
1 A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos 
termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, bifentrin, boszkalid, kaduzafosz, 
klórantraniliprol, klórtalonil, klotianidin, ciprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, 
dinokap, etoxazol, fenpiroximát, flubendiamid, fludioxonil, glifozát, metalaxil-M, 
meptildinokap, novaluron, tiametoxam és triazofosz megengedett szermaradék-határértékei 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 24-i 441/2012/EU bizottsági rendelet 
(HL L 135, 2012.5.25., p. 456.)
2 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; A glifozát lencseféléken történő alkalmazására 
vonatkozó jelenlegi MRL módosításáról, EFSA Journal 2012;10(1):2550.
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A 396/2005/EK rendelet II. fejezete határozza meg az MRL megállapítására vonatkozó 
általános eljárásokat és követelményeket.


