
KDO PROVÁDÍ HODNOCENÍ 

 PESTICIDŮ V EU?

 TOTO JSOU HLAVNÍ KROKY V PROCESU HODNOCENÍ:

 PŘÍPADOVÁ STUDIE: GLYFOSÁT

Před tím, než je vydáno povolení pro používání pesticidu, musí být posouzena bezpečnost jeho účinné látky. 
Účinná látka je klíčovou složkou – obvykle je to chemická látka – jež umožňuje pesticidu fungovat tak, 
jak má. EFSA dohlíží na posouzení bezpečnosti účinných látek v EU.

Schválení/zamítnutí látky 
Komise přijme rozhodnutí o tom, 

zda povolí používání účinné látky v pesticidech v EU. 
Členské státy se mohou poté rozhodnout, 

zda by pesticidní přípravky obsahující danou látku 
měly být povoleny pro používání v jejich zemích. 

Zpravodajským členským státem provádějícím nové hodnocení glyfosátu 
bylo Německo. EFSA organizoval peer review německého hodnocení 
ve spolupráci se všemi 28 členskými státy. Menšinový názor byl zaznamenán 
ze strany Švédska, které nesouhlasilo s většinovým názorem, že glyfosát 
by neměl být klasikován jako karcinogenní. 

Zpravodajský členský stát 
(Německo)

Členské státy, 
které souhlasily s peer 
review EU glyfosátu

Členské státy, 
jež vyjádřily 
menšinový názor

www.efsa.europa.eu

EFSA je základním kamenem pro hodnocení rizik v oblasti 
bezpečnosti potravin a krmiv v EU. V úzké spolupráci 

s národními úřady a prostřednictvím otevřených konzultací 
se zainteresovanými stranami EFSA poskytuje nezávislá vědecká 
stanoviska a jasná sdělení o stávajících a nově vznikajících rizicích. 

NEJEDNÁ SE O OFICIÁLNÍ PŘEKLAD EFSA www.bezpecnostpotravin.cz

Předložení žádosti
Žádost o schválení účinné látky 
je předložena zpravodajskému 
členskému státu (RMS)

Vypracování zprávy
Zpravodajský členský stát vypracuje 
návrh hodnotící zprávy nebo hodnotící 
zprávy za účelem prodloužení použití
přípravku, jejíž součástí je hodnocení rizik 

Konzultace s členskými státy 
EFSA organizuje konzultace 
s experty z členských států

Ověření žádosti 
Zpravodajský členský stát ověří, 
zda je žádost příjatelná

Peer review (přezkoumání)
Zpravodajský členský stát 
poskytne zprávu úřadu EFSA, 
členským státům a Evropské komisi. 
EFSA zahájí přezkoumání zprávy 
zpravodajského členského státu 

Veřejné konzultace 
EFSA získá názory na zprávu 
od všech zainteresovaných stran 
a subjektů

Aktualizace zprávy
Zpravodajský členský stát aktualizuje 
hodnotící zprávu

Doplňující informace
EFSA si v případě potřeby vyžádá 
doplňující informace od zpravodajského 
členského státu

EFSA vydá závěry
EFSA uskuteční závěrečné konzultace 
s experty z 28 členských států 
před tím, než vydá své závěry Návrh rozhodnutí

Výbor složený ze zástupců členských 
států hlasuje o návrhu rozhodnutí 
navrženém Evropskou komisí


