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Tema: Peticija Nr. 0901/2013 dėl skirtingų Reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių nustatytų ribinių verčių, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis M. H.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad 2012 m. pagal Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių 
pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų glifosato 
ribinė vertė lęšiuose (kodo Nr. 300020) padidinta nuo 0,1 iki 10 mg/kg. Peticijos pateikėjas 
norėtų sužinoti, kokiais tyrimais ar mokslo laimėjimais remiantis šis koeficientas padidintas 
šimtą kartų. Jis domisi, kokiomis naujomis žiniomis remiantis nuspręsta, kad 2012 m. 
glifosato likučiai lęšiuose buvo mažiau kenksmingi. Peticijos pateikėjas taip pat pastebėjo, 
kad labai skiriasi glifosato ribinės vertės. Pavyzdžiui, sorgams, ryžiams, žemės ir (arba)
kitiems riešutams vis dar taikoma 0,1 mg/kg ribinė vertė. Tačiau miežiams, avižoms ir sojos 
pupelėms taikoma ribinė vertė yra 20 mg/kg. Peticijos pateikėjas M. H. norėtų sužinoti, kodėl 
ryžiuose esantis glifosatas yra 200 kartų kenksmingesnis už miežiuose esantį glifosatą ir 
kokiais kriterijais remiantis nustatomos ribinės vertės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2014 m. sausio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.
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„Komisijos reglamente (ES) Nr. 441/20121 nustatyta didžiausia leidžiamoji glifosato likučių 
koncentracija lęšiuose, kuri yra 10 mg/kg. Anksčiau buvo taikoma analizinio nustatymo riba, 
kuri šiuo atveju buvo 0,1 mg/kg, nes nebuvo įregistruotas glifosato naudojimas lęšiuose arba 
dėl neįregistruoto naudojimo likučiai viršydavo analizinio nustatymo ribą.

2011 m. gegužės 5 d. bendrovė „Monsanto Europe“ kreipėsi į ataskaitą apie glifosatą 
rengiančią valstybę narę (Vokietiją) dėl didžiausios leidžiamosios glifosato likučių 
koncentracijos lęšiuose nustatymo, kad būtų įmanoma Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
Kanadoje pritaikyti leidimą naudoti glifosatą lęšiuose.

Bendrovė „Monsanto Europe“ kartu su savo paraiška pateikė reikalingą reglamentavimo ir 
mokslinę informaciją. Šią informaciją įvertino kompetentingos Vokietijos valdžios 
institucijos. Jų įvertinimo ataskaitą ir taikymą papildomai vertino Europos maisto saugos 
tarnyba (EFSA). Savo 2012 m. sausio 13 d. pagrįstoje nuomonėje2 EFSA padarė išvadą, kad 
įvertintas glifosato naudojimas lęšiuose ir jo likučiai nekels visuomenės sveikatos problemų ir 
rekomendavo nustatyti 10 mg/kg didžiausią leidžiamąją likučių koncentraciją. Pagrįstoje 
nuomonėje taip pat apibendrinta atitinkama informacija, įskaitant pateiktų tyrimų rezultatus, 
kurie paskatino priimti šią rekomendaciją.

Peticijos pateikėjo nurodyta informacija, kad glifosato likučiai nuo 2012 m. laikomi 100 kartų 
mažiau kenksmingais, nėra teisinga, nes glifosato ar jo likučių nuodingumo vertinimas 
nepasikeitė. Didžiausia leidžiamoji likučių koncentracija iš dalies pakeista dėl informacijos 
apie konkretų naudojimą, kuri anksčiau nebuvo įvertinta.

Tas pats argumentas taikomas ir kitam peticijos pateikėjo palyginimui – jis lygina sorgams, 
ryžiams ir žemės riešutams taikomas didžiausias leidžiamąsias likučių koncentracijas, 
kurioms nustatyta analizinio nustatymo riba, ir miežiams, avižoms bei sojos pupelėms 
taikomas ribines 20 mg/kg vertes.

Skirtingai nuo glifosatui lęšiuose taikomų didžiausių leidžiamųjų likučių koncentracijų, 
didžiausias leidžiamąsias miežių, avižų ir sojos pupelių likučių koncentracijas valstybės narės 
buvo nustačiusios dar iki 2008 m., kai ES suderino didžiausias leidžiamąsias pesticidų likučių 
koncentracijas. Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos įvertino atitinkamą 
reglamentavimo ir mokslinę informaciją. EFSA šiuo metu rengia išsamią visų egzistuojančių 
didžiausių leidžiamųjų glifosato likučių koncentracijų apžvalgą.

Bendrosios didžiausiai leidžiamajai likučių koncentracijai taikomos procedūros ir 
reikalavimai išdėstyti Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II skyriuje.“
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2012 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 441/2012 kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 
bifenazato, bifentrino, boskalido, kadusafoso, chlorantraniliprolio, chlortalonilo, klotianidino, ciprokonazolio, 
deltametrino, dikambos, difenokonazolio, dinokapo, etoksazolio, fenpiroksimato, flubendiamido, fludioksonilo, 
glifosato, metalaksilo-M, meptildinokapo, novalurono, tiametoksamo ir triazofoso likučių koncentracijos tam 
tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 396/2005 II ir III priedai (OL L 135, 2012 5 25, p. 4–56).
2 Europos maisto saugos tarnyba, „Lęšiuose nustatytos glifosato DLK keitimas“, EFSA žurnalas, 2012 m., 
10(1):2550.


