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Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000046/2017 

ar an gCoimisiún 
Rule 128 

Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart 

Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, 
thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 

Ábhar: Gliofosáit 

Is í gliofosáit an luibhicíd is mó a úsáidtear ar domhan. Rachaidh an formheas do ghliosofáit faoin 
Rialachán maidir le Táirgí Cosanta Plandaí (CE) Uimh. 1107/2009 (Rialachán PPP) in éag an 31 
Nollaig 2017 ar a dhéanaí. 

I gcomhthéacs na dlíthíochta sna Stáit Aontaithe a thionscain gearánaithe a mhaíonn gur tháinig 
liomfóma neamh-Hodgkin orthu mar thoradh ar nochtadh do ghliosofáit1, d’oscail an chúirt doiciméid 
inmheánacha le Monsanto. Is é Monsanto úinéir agus táirgeoir Roundup®, arb í gliofosáit an 
tsubstaint ghníomhach ann. 

Tá amhras caite ag an gcomhfhreagras eisithe ar inchreidteacht staidéir áirithe urraithe ag Monsanto 
a bhí mar chuid den fhianaise a d’úsáid an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) agus an 
Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) dá meastóireacht ar shábháilteacht gliofosáite. I ndáil 
leis an méid sin, tá trédhearcacht agus infhaighteacht phoiblí i leith staidéir eolaíocha, mar aon leis na 
sonraí loma ar a mbunaítear na staidéir seo, ríthábhachtach. 

1. I bhfianaise imní an phobail, cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún chun a áirithiú go mbunófar 
an cinneadh maidir le formheas na gliofosáite a athnuachan ar thorthaí eolaíocha inchreidte agus 
neamhspleácha? An ndéanfaidh an Coimisiún imscrúdú ar an tionchar míchuí líomhnaithe ón 
iarrathóir? 

2. Cad iad na bearta sonracha atá á meas ag an gCoimisiún, i gcomhthéacs na meastóireachta 
leanúnaí atá á déanamh ag REFIT ar Rialachán PPP agus ar Rialacháin an Dlí Ghinearálta Bia 
(CE) Uimh. 178/2002, maidir le trédhearcacht agus an ról atá ag staidéir eolaíocha 
phiarmheasúnaithe atá ar fáil go poiblí i leith meastóireacht a dhéanamh ar shubstaintí 
gníomhacha? 

3. Conas a dhéanann an Coimisiún agus EFSA a áirithiú go bhfuil ceanglais Airteagal 63 de 
Rialachán PPP maidir le nochtadh fianaise eolaíche á n-urramú i gcomhréir le cásdlí Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, go háirithe na breithiúnais i gcásanna C-673/13 agus C-
442/14? 

4. Cé na bearta atá á ndéanamh ag an gCoimisiún chun taighde agus nuálaíocht a mhaoiniú maidir 
le réitigh do chosaint plandaí atá malartach, inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh costais de2? 

Curtha síos: 31.5.2017 
Curtha ar aghaidh: 2.6.2017 
Spriocam le haghaidh freagra: 9.6.2017 

                                                      
1  Cás 3:16-md-02741-VC. 
2  Ag leanúint ó iarratas na Parlaiminte i mír 11 dá rún an 13 Aibreán 2016 maidir leis an dréacht-rialachán cur 

chun feidhme ón gCoimisiún maidir le hathnuachan a dhéanamh ar an bhformheas don tsubstaint 
ghníomhach gliofosáit (Téacsanna a glacadh, P8_TA(2016)0119). 


