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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0901/2013, kuru iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. H., 
par mainīgajām robežvērtībām Regulā (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz 
maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz 
maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un 
barībā, glifosāta robežvērtība lēcās (kods Nr. 300020) tika paaugstināta no 0,1 mg/kg līdz 
10 mg/kg 2012. gadā. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, kādi pētījumi vai zinātniskie 
sasniegumi izmantoti, lai pamatotu šo paaugstinājumu, kuram piemērots koeficients 100. Viņš 
vēlas uzzināt, kādas jaunas zināšanas tika izmantotas, lai izlemtu, ka glifosāta atliekas lēcās 
2012. gadā ir nekaitīgākas. Lūgumraksta iesniedzējs arī pamanījis, ka glifosāta robežvērtības 
ievērojami atšķiras. Tā, piemēram, robežvērtība 0,1 mg/kg joprojām tiek piemērota sorgo, rīsu 
un zemesriekstu gadījumā. Tomēr attiecībā uz miežiem, auzām un sojas pupiņām robežvērtība 
ir 20 mg/kg. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt, kādēļ glifosāta atliekas rīsos ir 200 reižu 
kaitīgākas nekā miežos un kādi kritēriji izmantoti robežvērtību noteikšanā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 20. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī
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Komisijas regulā (ES) Nr. 441/20121 ir noteikti maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (MAL) 
glifosātam lēcās — 10 mg/kg. Iepriekš tika piemēroti analītiskajā noteikšanā iegūtie līmeņi, 
kas bija 0,1 mg/kg, jo attiecībā uz lēcām nebija reģistrēti glifosāta izmantošana gadījumi, vai, 
tā kā nebija reģistrēti izmantošanas gadījumi, tika pārsniegti analītiski noteiktie atlieku līmeņi.

Monsanto Europe 2011. gada 5. maijā iesniedza par glifosātu atbildīgajai dalībvalstij —
Vācijai pieteikumu par MAL noteikšanu glifosātam lēcās saistībā ar glifosāta atļautu 
izmantošanu lēcās ASV un Kanādā. 

Monsanto iesniedza nepieciešamo regulatīvo un zinātnisko informāciju sava pieteikuma 
pamatojumam. Šo informāciju izvērtēja Vācijas kompetentās iestādes. Šo iestāžu veikto 
novērtējuma ziņojumu un pieteikumu pēc tam pārbaudīja Eiropas pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EPNI). EPNI savā 2012. gada 13. janvāra pamatotajā atzinumā2 secināja, ka glifosāta 
novērtēts izmantojums lēcās un ar to saistītās atliekas nebūs par pamatu raizēm saistībā ar 
sabiedrības veselību, un ierosināja noteikt MAL 10 mg/kg apmērā. Pamatotajā atzinumā tika 
apkopota arī attiecīgā informācija, tostarp iesniegtie pētījumu rezultāti, kas ir šī ierosinājuma 
pamatā.

Lūgumraksta iesniedzēja secinājums, ka glifosāta atliekas tiek uzskatītas par 100 reiz mazāk 
kaitīgām nekā 2012. gadā, nav pareizs, jo glifosāta vai tā atlieku toksiskuma novērtējums nav 
mainīts. Grozījumi ir izdarīti attiecībā uz MAL, pamatojoties uz informāciju par konkrētu 
izmantojuma veidu, kas agrāk nebija izvērtēts.

Tas pats attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja otru salīdzinājumu starp MAL sorgo, rīsiem un 
zemesriekstiem, kam tie noteikti, pamatojoties uz analītisko noteikšanu un MAL miežiem, 
auzām un sojas pupiņām, kas savukārt noteikti 20 mg/kg.

Pretēji kā MAL lēcu gadījumā, MAL miežiem, auzām un sojas pupiņām jau bija dalībvalstu 
noteikti pirms 2008. gadā MAL pesticīdiem tika saskaņoti ES līmenī. Attiecīgo regulatīvo un 
zinātnisko informāciju izvērtēja dalībvalstu kompetentās iestādes. Pašlaik EPNI veic spēkā 
esošo MAL glifosātam detalizētu pārskatīšanu.

Vispārējās procedūras un prasības attiecībā uz MAL noteikšanu ir izklāstītas Regulas (EK) 
Nr. 369/2005 II nodaļā.

                                               
1 Komisijas 2012. gada 24. maija Regula (ES) Nr. 441/2012 , ar ko groza II un III pielikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz bifenazāta, bifentrīna, 
boskalīda, kadusafosa, hlorantraniliprola, hlortalonila, klotianidīna, ciprokonazola, 
deltametrīna, dikamba, difenokonazola, dinokapa, etoksazola, fenpiroksimāta, flubendiamīda, 
fludioksonila, glifosāta, metalaksila-M, meptildinokapa, novalurona, tiametoksama un 
triazofosa maksimāli pieļaujamo atlieku līmeni dažos produktos vai uz tiem (OV L 135, 
25.5.2012., 4–56.lpp)
2 Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Modification of the existing MRL for glyphosate in 
lentils. EFSA Journal 2012;10(1):2550.


