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GADĪJUMA IZPĒTE: GLIFOSĀTS

ŠIE IR PROCESA  GALVENIE SOĻI:

Pirms pesticīds tiek autorizēts izmantošanai, jāveic tā aktīvās vielas nekaitīguma 
novērtēšana. Aktīvā viela ir pesticīda atslēgas sastāvdaļa – parasti ķīmiskā viela – kas atļauj
pesticīdam darīt tā darbu. EFSA pārrauga aktīvo vielu nekaitīguma novērtēšanu ES.

Pieteikums iesniegts
Iesniegums par aktīvās vielas 
apstiprināšanu iesniegts ES 
ziņotājdalībvalstij (RMS)

Sagatavots ziņojums
RMS sagatavo Novērtējuma ziņo-
juma uzmetumu vai Novērtējuma 
ziņojuma atjauninājumu, kas 
ietver riska novērtējumu

Pieteikums veri�cēts
RMS apstiprina, ka pieteikums
ir pieņemams

Salīdzinošā izvērtēšana
RMS dalās ar ziņojumu ar EFSA, 
dalībvalstīm un Eiropas Komisiju. 
EFSA sāk RMS ziņojuma
caurskatīšanu

Konsultācijas ar dalībvalstīm
EFSA rīko konsultācijas
ar dalībvalstu ekspertiem

Publiskā apspriešana
EFSA pulcē ieinteresētās
personas, lai tās sniegtu savu 
viedokli par ziņojumuPapildus informācija

EFSA nepieciešamības gadījumā 
pieprasa RMS papildus
informāciju

Ziņojums atjaunots
RMS papildina Novērtējuma 
ziņojumu

EFSA sniedz secinājumus
EFSA veic noslēdzošās konsultāci-
jas ar ekspertiem no visām
28 dalībvalstīm, pirms tā sniedz 
savus secinājumus Lēmuma projekts

Komiteja, kas sastāv
no dalībvalstu pārstāvjiem,
balso par Eiropas Komisijas 
sniegtā lēmuma projektu

Viela apstirpināta/noraidīta
Komisija nolemj vai atļaut to, ka aktīvā viela

tiek izmantota pesticīdos ES teritorijā. 
Dalībvalstis pēc tam var izlemt, vai autorizēt

izmantošanai valstī pesticīdu produktus,
kas satur konkrēto vielu. 

Ziņotājdalībvalsts priekš glifosāta atkārtotas izvērtēšanas bija Vācija.
Vācijas sagatavotā ziņojuma salīdzinošais pārskats tika EFSA sadarbojoties
ar visām 28 dalībvalstīm. Mazākuma viedoklis bija Zviedrijai, kas nepiekrita 
vairākuma skatījumam, ka glifosātu nevajadzētu klasificēt kā kancerogēnu.

Dalīvalstis, kas atbalstīja
ES sagatavoto salīdzinošo

pārskatu par glifosātu.

Dalībvalstis,
kuru viedoklis

bija mazākumā. 

EFSA ir ES pārtikas un barības nekaitīgumu riska novērtēšanas stūrakmens.
Cieši sadarbojoties ar nacionālajām kompetentajām iestādēm un atklāti konsultējoties
ar ieinteresētajām personām, EFSA sniedz neatkarīgas zinātniskas konsultācijas
un saprotami komunicē par esošajiem un iespējamajiem riskiem.
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