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Ref.: Petiția nr. 0901/2013, adresată de M.H., de cetățenie germană, privind 
valorile-limită variabile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 
privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 privind 
conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și 
hrana pentru animale, valoarea-limită pentru glifosat din linte (codul nr. 300020) a crescut de 
la 0,1 mg/kg, la 10 mg/kg în 2012. Petiționarul dorește să știe pe baza căror studii sau evoluții 
științifice a fost realizată această creștere de 100 de puncte procentuale. El se întreabă pe baza 
căror noi cunoștințe s-a luat decizia că reziduurile de glifosat din linte erau mai puțin 
dăunătoare în 2012. Petiționarul a observat, de asemenea, că valorile-limită pentru glifosat 
variază considerabil. Astfel, de exemplu, în cazul sorgului, al orezului și al arahidelor/alunelor 
se aplică încă o valoare-limită de 0,1 mg/kg. Cu toate acestea, pentru orz, ovăz și boabele de 
soia, valoarea-limită este de 20 mg/kg. M.H. se întreabă de ce glifosatul din orez este de 200 
de ori mai dăunător decât cel din orz și ar dori să știe pe baza căror criterii se stabilesc 
valorile-limită.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 ianuarie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014
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Regulamentul (UE) nr. 441/2012 al Comisiei1 stabilește un nivel maxim al reziduurilor 
(LMR) pentru glifosatul din linte, la nivelul de 10 mg/kg. Anterior, s-a aplicat limita pragului 
de detecție, care în acest caz a fost de 0,1 mg/kg, deoarece nicio utilizare nu a fost înregistrată 
pentru glifosatul din linte sau nicio utilizare înregistrată nu a condus la reziduuri care să 
depășească limita pragului de detecție.

La 5 mai 2011, Monsanto Europe a apelat la statul membru raportor privind glifosatul, 
Germania, pentru a stabili o LMR pentru glifosatul din linte, în vederea găzduirii unei utilizări 
autorizate a glifosatului din linte în Statele Unite și Canada. 

Monsanto a trimis informațiile științifice și de reglementare solicitate pentru a sprijini 
solicitarea sa. Informațiile au fost evaluate de către autoritățile germane competente. Raportul 
privind evaluarea acestora și solicitarea au fost evaluate ulterior de Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA). În avizul său motivat din 13 ianuarie 20122, EFSA a 
conchis faptul că utilizarea evaluată a glifosatului din linte și reziduurile rezultate nu vor 
constitui o preocupare pentru sănătatea publică și a recomandat stabilirea unei LMR de 10 
mg/kg. Avizul motivat rezumă, de asemenea, informațiile relevante, inclusiv rezultatele 
studiilor prezentate care au condus la recomandarea sa.

Sugestia petiționarului potrivit căreia reziduurile de glifosat sunt considerate de 100 de ori 
mai puțin dăunătoare din 2012 nu este corectă, având în vedere că evaluarea toxicității 
glifosatului sau a reziduurilor sale nu s-a schimbat. LMR a fost modificată ca urmare a 
informațiilor referitoare la o utilizare specifică ce nu a fost evaluată anterior.

Același argument se aplică celeilalte comparații făcute de petiționar, între LMR-urile pentru 
sorg, orez și alune stabilite la limita pragului de detecție, pe de o parte, și cele pentru orz, ovăz 
și boabele de soia stabilite la 20 mg/kg, pe de altă parte.

Comparativ cu LMR, pentru glifosatul din linte, LMR-urile pentru orz, ovăz și boabele de 
soia au fost stabilite deja de statele membre înainte ca LMR-urile pentru reziduurile de 
pesticide să fie armonizate în UE în 2008. Informațiile relevante științifice și de reglementare 
au fost evaluate de autoritățile competente din statele membre. O reexaminare detaliată a 
tuturor LMR-urilor pentru glifosat de către EFSA este în prezent în curs de desfășurare.

Procedurile și cerințele generale pentru stabilirea de LMR sunt prevăzute în capitolul II din 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 441/2012 al Comisiei din 24 mai 2012 de modificare a anexelor II și III la 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea 
limitelor maxime de reziduuri pentru bifenazat, bifentrin, boscalid, cadusafos, clorantraniliprol, clorotalonil, 
clotianidin, ciproconazol, deltametrin, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol, fenpiroximat, flubendiamidă, 
fludioxonil, glifosat, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam și triazofos în sau pe anumite produse 
(JO L 135, 25.5.2012, pp. 4-56).
2 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Modificarea LMR-urilor existente pentru glofosfatul din 
linte. EFSA Journal 2012;10(1):2550.


