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Suġġett: Petizzjoni 0901/2013, imressqa minn M.H., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
il-varjazzjoni fil-valuri ta’ limitu fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-
livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrimarka li, skont ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi
ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali, il-valur ta’ 
limitu għall-glifosat fl-għads (Kodiċi Nru 300020) żdied minn 0.1 mg/kg għal 10 mg/kg fl-
2012. Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf abbażi ta’ liema studji jew żviluppi xjentifiċi saret din iż-
żieda ta’ 100 fattur. Huwa jistaqsi abbażi ta’ liema għarfien ġdid ġie deċiż li r-residwi tal-
glifosat fl-għads kienu jagħmlu anqas ħsara fl-2012. Il-petizzjonant innota wkoll li l-valuri ta’ 
limitu għall-glifosat ivarjaw konsiderevolment. Għalhekk, pereżempju, valur ta’ limitu ta’ 
0.1 mg/kg għadu japplika fil-każ tas-sorgu, ir-ross u l-karawett. Madankollu, għax-xgħir, il-
ħafur u l-fażola tas-sojja, il-valur ta’ limitu huwa ta’ 20 mg/kg. M.H. jistaqsi għaliex il-
glifosat fir-ross huwa 200 darba iżjed ta’ ħsara milli fix-xgħir u jixtieq ikun jaf abbażi ta’ 
liema kriterji jiġu stabbiliti l-valuri ta’ limitu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Jannar 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014



PE530.025v01-00 2/3 CM\1022470MT.doc

MT

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 441/20121 jistabbilixxi livell massimu ta’ residwu 
(MRL) għall-glifosat fl-għads, fil-livell ta’ 10 mg/kg. Qabel, kien japplika l-limitu ta’ 
determinazzjoni analitika, li f’dan il-każ kien ta’ 0.1 mg/kg, għax ma ġie rreġistrat ebda użu 
għall-glifosat fuq l-għads, jew ebda użu rreġistrat ma wassal għal residwi li jaqbżu l-limitu ta’ 
determinazzjoni analitika.

Fil-5 ta’ Mejju 2011, Monsanto Europe applikat lir-rapporteur tal-Istat Membru għall-glifosat, 
il-Ġermanija, biex jiġi stabbilit MRL għall-glifosat fl-għads, sabiex jiġi akkomodat użu 
awtorizzat ta’ glifosat fl-għads fl-Istati Uniti u l-Kanada. 

Monsanto ppreżentat l-informazzjoni regolatorja u xjentifika meħtieġa biex tappoġġja l-
applikazzjoni tagħha. L-informazzjoni ġiet evalwata mill-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi. 
Ir-rapport ta’ evalwazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom imbagħad ġew ivvalutati ulterjorment 
mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). Fl-Opinjoni Motivata tagħha tat-
13 ta’ Jannar 20122, l-EFSA kkonkludiet li l-użu evalwat tal-glifosat fl-għads u r-residwi li 
jirriżultaw minnu ma jqajmux tħassib għas-saħħa pubblika, u rrakkomandat li jiġi stabbilit
MRL ta’ 10 mg/kg. L-Opinjoni Motivata tagħti wkoll fil-qosor l-informazzjoni rilevanti, 
inklużi r-riżultati tal-istudji ppreżentati li wasslu għar-rakkomandazzjoni.

L-implikazzjoni magħmula mill-petizzjonant li r-residwi ta’ glifosat huma meqjusa 100 darba 
anqas ta’ ħsara mill-2012 mhux korrett, peress li l-valutazzjoni tat-tossiċità ta’ glifosat jew ir-
residwi tiegħu ma nbidlitx. L-MRL ġie emendat minħabba informazzjoni dwar użu speċifiku 
li ma kienx ġie evalwat qabel.

L-istess argument japplika għall-paragun l-ieħor magħmul mill-petizzjonant, bejn l-MRLs 
għas-sorgu, ir-ross u l-karawett stabbiliti fil-limitu ta’ determinazzjoni analitika fuq in-naħa l-
waħda u x-xgħir, il-ħafur u l-fażola tas-sojja stabbiliti f’20 mg/kg fuq in-naħa l-oħra.

B’kuntrast għall-MRL għall-glifosat fl-għads, l-MRLs fix-xgħir, il-ħafur u l-fażola tas-sojja 
kienu diġà stabbiliti mill-Istati Membri qabel ma l-MRLs għar-residwi ta’ pestiċidi ġew 
armonizzati fl-UE fl-2008. L-informazzjoni regolatorja u xjentifika rilevanti ġiet evalwata 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Stħarriġ dettaljat tal-MRLs eżistenti kollha 
għall-glifosat jinsab għaddej bħalissa mill-EFSA.

Il-proċeduri u r-rekwiżiti ġenerali għall-istabbiliment ta’ MRL huma stipolati fil-Kapitolu II 
tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 441/2012 tal-24 ta’ Mejju 2012 li jemenda l-
Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-
rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għal bifenażat, bifentrina, boskalid, kadusafos, 
klorantraniliprol, klorotalonil, klotijanidin, ċiprokonażol, deltametrina, dikamba, 
difenokonażol, dinokap, etossażol, fenpirossimat, flubendiammid, fludiossonil, glifosat, 
metalaksil-M, meptildinokap, novaluron, tijametossam, u triażofos f’ċerti prodotti jew 
fuqhom (ĠU L 135, 25.5.2012, p. 4-56)
2 L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; “Modification of the existing MRL for 
glyphosate in lentils” (Modifika tal-MRL eżistenti għall-glifosat fl-għads). Il-Ġurnal tal-
EFSA 2012;10(1):2550.
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