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Tárgy: glifozát 

A glifozát a világon a legszélesebb körben használt gyomirtó szer. A glifozátnak a növényvédő 
szerekről szóló (1107/2009/EK) rendelet szerinti jóváhagyása legkésőbb 2017. december 31-én lejár. 

Egy peres ügy során, amelyet az Egyesült Államokban indítottak olyan személyek, akik azt állítják, 
hogy a glifozátnak való kitettség következtében non-Hodgkin limfómában szenvednek1, a bíróság 
nyilvánosságra hozta a Monsanto belső dokumentumait. A Monsanto a tulajdonosa és gyártója a 
Roundup® terméknek, amelynek glifozát a hatóanyaga. 

A közzétett levelezés kétségeket ébresztett egyes, a Monsanto által szponzorált tanulmányok 
hitelességéről, amelyeket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Vegyianyag-
ügynökség (ECHA) bizonyítékként használt a glifozát biztonságosságának értékelése során. E 
tekintetben a tudományos tanulmányok, valamint a nyers adatok átláthatósága és nyilvános 
elérhetősége kiemelkedő fontosságú. 

1. A közvélemény aggodalmára tekintettel milyen lépéseket fog a Bizottság tenni annak 
biztosítására, hogy a glifozát jóváhagyásának megújításáról szóló határozat hiteles és független 
tudományos eredményeken alapul? Ki fogja-e a Bizottság vizsgálni a kérelmező feltételezett 
indokolatlan befolyását? 

2. A növényvédő szerekről szóló rendelet és az élelmiszerjog általános elveiről szóló (178/2002/EK) 
rendelet jelenleg zajló REFIT-értékelésével összefüggésben milyen egyedi intézkedéseket vesz 
fontolóra a Bizottság a szakértők által értékelt, nyilvánosan hozzáférhető tanulmányok 
átláthatóságát és szerepét illetően a hatóanyagok értékelése során? 

3. Hogyan biztosítja a Bizottság és az EFSA azt, hogy a növényvédő szerekről szóló rendelet 63. 
cikkének a tudományos bizonyítékok közlésére vonatkozó követelményei teljesülnek, 
összhangban az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával, különösen a C-673/13. sz. 
és a C-442/14. sz. ügyekben hozott ítéletekkel? 

4. Milyen intézkedéseket tesz a Bizottság a kutatás és az innováció finanszírozására a 
növényvédelem fenntartható és költséghatékony alternatív megoldásaira2? 
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1  „3:16-md-02741-VC” számú ügy 
2  A glifozát hatóanyag jóváhagyására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről szóló, 2016. április 

13-i állásfoglalásának 11. bekezdésében a Parlament által megfogalmazott kérésnek megfelelően 
(Elfogadott szövegek P8_TA(2016)0119). 


