
CM\1022470SK.doc PE530.025v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

28.2.2014

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0901/2013, ktorú predkladá M. H., nemecký štátny občan, o rôznych 
limitných hodnotách v nariadení (ES) č. 396/2005 o maximálnych limitoch 
rezíduí pesticídov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície upozorňuje, že podľa nariadenia (ES) č. 396/2005 o maximálnych 
limitoch rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho 
pôvodu sa limitná hodnota pre glyfosát v šošovici (kód č. 300020) v roku 2012 zvýšila 
z 0,1 mg/kg na 10 mg/kg. Predkladateľ petície by rád vedel, na základe akých štúdií či 
vedeckého vývoja sa uskutočnilo toto stonásobné zvýšenie. Zaujíma ho, na základe akých 
nových poznatkov sa v roku 2012 rozhodlo, že rezíduá glyfosátu v šošovici sú menej 
škodlivé. Predkladateľ petície zároveň upozorňuje, že limitné hodnoty pre glyfosát sa do 
značnej miery líšia. Limitná hodnota 0,1 mg/kg sa napríklad stále uplatňuje v prípade ciroku, 
ryže a arašidov (plodov podzemnice olejnej). V prípade jačmeňa, ovsa a sójových bôbov je 
však limitná hodnota 20 mg/kg. M. H. sa zaujíma, prečo je glyfosát v ryži dvestokrát 
škodlivejší ako v jačmeni, a rád by vedel, na základe akých kritérií sa stanovujú limitné 
hodnoty.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 20. januára 2014. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014
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V nariadení Komisie (EÚ) č. 441/20121 sa stanovuje maximálna hladina rezíduí pre glyfosát 
v šošovici na úroveň 10 mg/kg. Predtým sa uplatňovala hranica analytického stanovenia, 
ktorá v tomto prípade predstavovala 0,1 mg/kg, pretože pre glyfosát v šošovici nebolo 
zaregistrované žiadne použitie, resp. žiadne registrované použitie neviedlo k rezíduám 
prekračujúcim hranicu analytického stanovenia.

Dňa 5. mája 2011 spoločnosť Monsanto Europe požiadala spravodajský členský štát pre 
glyfosát, teda Nemecko, aby stanovilo maximálnu hladinu rezíduí pre glyfosát v šošovici 
s cieľom upraviť povolené použitie glyfosátu v šošovici v Spojených štátoch a Kanade. 

Spoločnosť Monsanto na podporu svojej žiadosti predložila požadované regulačné a vedecké 
informácie. Tieto informácie zhodnotili príslušné nemecké orgány. Ich hodnotiacu správu 
a uplatňovanie potom ďalej posúdil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Úrad 
EFSA vo svojom odôvodnenom stanovisku z 13. januára 20122 dospel k záveru, že 
posudzované použitie glyfosátu v šošovici a vzniknuté rezíduá nebudú spôsobovať obavy 
v oblasti verejného zdravia, a odporučil stanoviť maximálnu hladinu rezíduí na 10 mg/kg. 
V odôvodnenom stanovisku sú zhrnuté aj dôležité informácie vrátane výsledkov predložených 
štúdií, ktoré viedli k odporúčaniu úradu EFSA.

Narážka predkladateľa petície, že rezíduá glyfosátu sa od roku 2012 považujú za stokrát 
menej škodlivé, nie je správna, keďže posudzovanie toxicity glyfosátu alebo jeho rezíduí sa 
nezmenilo. Maximálna hladina rezíduí bola zmenená v dôsledku informácií o konkrétnom 
použití, ktoré predtým nebolo posudzované.

Rovnaký argument sa vzťahuje na ďalšie porovnanie uvedené predkladateľom petície, a to 
medzi maximálnou hladinou rezíduí pre cirok, ryžu a arašidy, ktorá bola stanovená na hranici 
analytického stanovenia na jednej strane, a maximálnou hladinou rezíduí pre jačmeň, ovos 
a sójové bôby, ktorá bola stanovená na 20 mg/kg na strane druhej.

Na rozdiel od maximálnych hladín rezíduí pre gyfosát v šošovici niektoré členské štáty 
stanovili maximálne hladiny rezíduí pre jačmeň, ovos a sójové bôby ešte predtým, ako sa 
v roku 2008 v EÚ harmonizovali maximálne hladiny rezíduí pre rezíduá pesticídov. Príslušné 
regulačné a vedecké informácie boli posúdené príslušnými orgánmi členských štátov. Úrad 
EFSA v súčasnosti pripravuje podrobné preskúmanie všetkých existujúcich maximálnych 
hladín rezíduí pre glyfosát.

Všeobecné postupy a požiadavky týkajúce sa stanovovania maximálnych hladín rezíduí sú 
uvedené v kapitole II nariadenia (ES) č. 396/2005.

                                               
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 441/2012 z 24. mája 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok bifenazát, 
bifentrín, boskalid, kadusafos, chlórantraniliprol, chlórtalonil, klotianidín, cyprokonazol, deltametrín, dikamba, 
difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximát, flubendiamid, fludioxonil, glyfozát, metalaxyl-M, 
meptyldinokap, novalurón, tiametoxám a triazofos v určitých produktoch alebo na nich (Ú. v. EÚ L 135, 
25.5.2012, s. 4 – 56).
2 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín: Modification of the existing MRL for glyphosate in lentils (Úprava 
existujúcej MRL pre glyfosát v šošovici). EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(1):2550.


