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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0901/2013, którą złożył M.H. (Niemcy), w sprawie różnic 
w wartościach dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego podwyższono wartość dopuszczalną dla glifosatu 
w soczewicy (kod nr 300020) z 0,1 mg/kg do 10 mg/kg w 2012 r. Składający petycję pragnie 
się dowiedzieć, na podstawie jakich badań lub odkryć naukowych uznano ten 100-krotny 
wzrost za dopuszczalny. Zastanawia się on, jaka nowa wiedza naukowa warunkowała 
decyzję, że pozostałości glifosatu w soczewicy stały się mniej szkodliwe w 2012 r. Składający 
petycję zauważa ponadto, że wartości dopuszczalne dla glifosatu znacznie się różnią. Stąd 
przykładowo 0,1 mg/kg to nadal wartość dopuszczalna stosowana w przypadku sorgo, ryżu, 
orzechów arachidowych / orzeszków ziemnych. Niemniej jednak dla jęczmienia, owsa 
i nasion soi wartością dopuszczalną jest 20 mg/kg. Składający petycję zastanawia się, 
dlaczego uznano, że glifosat w ryżu jest 200 razy bardziej szkodliwy niż w przypadku 
jęczmienia, a także chciałby dowiedzieć się, na podstawie jakich kryteriów ustala się wartości 
dopuszczalne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 stycznia 2014 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.
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W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 441/20121 wyznaczono najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości glifosatu w soczewicy na poziomie 10 mg/kg. Wcześniej stosowano granicę 
oznaczalności, która wynosiła w tym przypadku 0,1 mg/kg, ponieważ nie zarejestrowano 
stosowania glifosatu w odniesieniu do soczewicy lub zarejestrowane stosowanie nie 
skutkowało przekroczeniem granicy oznaczalności pozostałości.

W dniu 5 maja 2011 r. spółka Monsanto Europe zwróciła się do państwa członkowskiego 
pełniącego funkcję sprawozdawcy w sprawie glifosatu, tj. do Niemiec, o wyznaczenie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości glifosatu w soczewicy w celu 
dostosowania ich do dozwolonego stosowania glifosatu w soczewicy w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie.

Na poparcie swojego wniosku spółka Monsanto przedstawiła wymagane informacje naukowe 
oraz informacje wymagane na podstawie przepisów. Informacje te zostały ocenione przez 
właściwe władze niemieckie. Następnie sprawozdanie z oceny i wniosek ocenił Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W uzasadnionej opinii z dnia 13 stycznia 
2012 r.2 urząd ten stwierdził, że ocenione użycie glifosatu w odniesieniu do soczewicy 
i wiążące się z tym pozostałości nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego, 
i zalecił wyznaczenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości na 10 mg/kg. 
W uzasadnionej opinii streszczono również odpowiednie informacje, w tym wyniki 
przedstawionych badań, które stanowiły podstawę zalecenia.

Sugestia składającego petycję, że pozostałości glifosatu są uznawane za 100-krotnie mniej 
szkodliwe od 2012 r., jest nieprawidłowa, ponieważ ocena toksyczności glifosatu lub jego 
pozostałości nie uległa zmianie. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zostały 
zmienione na podstawie informacji o konkretnym zastosowaniu, którego wcześniej nie 
poddawano ocenie.

To samo tyczy się innego porównania przedstawionego przez składającego petycję, tj. 
porównania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w odniesieniu do sorgo, 
ryżu i orzeszków ziemnych wyznaczonych na poziomie granicy oznaczalności z najwyższymi 
dopuszczalnymi poziomami pozostałości dla jęczmienia, owsa i nasion soi wyznaczonymi na 
poziomie 20 mg/kg.

W przeciwieństwie do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości glifosatu 
w soczewicy, w przypadku jęczmienia, owsa i nasion soi wartości te zostały wyznaczone 
przez państwa członkowskie zanim zharmonizowano w UE najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości pestycydów, co miało miejsce w 2008 r. Odpowiednie informacje naukowe 
i informacje wymagane na podstawie przepisów zostały ocenione przez właściwe władze 

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające załączniki II i III do 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, bifentryny, boskalidu, kadusafosu, chlorantraniliprolu, 
chlorotalonilu, klotianidyny, cyprokonazolu, deltametryny, dikamby, difenokonazolu, dinokapu, etoksazolu, 
fenpyroksymatu, flubendiamidu, fludioksonilu, glifosatu, metalaksylu-M, meptyldinokapu, nowaluronu, 
tiametoksamu oraz triazofosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 135 z 25.5.2012, s. 
4–56).
2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Modification of the existing MRL for glyphosate in lentils” 
(Zmiana obowiązujących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości glifosatu w soczewicy). 
Dziennik EFSA 2012; 10(1):2550.
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państw członkowskich. EFSA przeprowadza obecnie szczegółowy przegląd wszystkich 
obowiązujących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości glifosatu.

Ogólne procedury i wymogi w zakresie wyznaczania najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości określono w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 396/2005.


