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Относно:

Преразглеждане на класифицирането на глифозата

Уважаеми г-н Фоленвайдер,
Благодаря Ви за Вашето писмо от 11 юли и за интереса Ви към дейността на ЕСНА при
извършване на оценка на глифозата. Вие поставяте няколко важни въпроса. Бих искал да
Ви благодаря и за любезните думи за ЕСНА и нашите постижения. Задачата ни е наистина
вълнуваща и важна и преследваме целите си с решителност и ентусиазъм.
Наблягате на източника на данните, които вземаме под внимание при извършване на
оценки на химикали, и по-специално на загрижеността си относно използването на данни,
предоставени от фирми. Всъщност, когато извършват своите оценки, регулаторните
агенции, като ЕСНА, разчитат на комбинация от данни от публичното пространство, както
и от токсикологични изследвания, които не са публично достъпни, тъй като са извършени
и заплатени от отделни фирми.
Съгласно разпоредбите на ЕС относно химикалите, има законови изисквания към фирмите
да извършват определени (еко)токсикологични изследвания с цел установяване на
опасните свойства на своите вещества. Регулаторните агенции са определили стриктни
предписания, които трябва да се спазват от специализираните лаборатории, извършващи
изследванията. Те трябва да се извършват в съответствие с одобрената методология и да
отговарят на изискванията за качество (на ОИСР или на еквивалентни технически
предписания и да са резултат от добра лабораторна практика). При поискване готовите
доклади от тези изследвания се предоставят и на съответните регулаторни органи,
включително на Комитета за оценка на риска (КОР) при ЕСНА, за да бъдат оценени от тях.
Посочвате непълноти в данните, по-специално за глифозата, и необходимостта от
допълнителни изследвания, за да се гарантира, че извършваме оценка на всички налични
данни. В съответствие с Регламента за класификация, етикетиране и опаковане, КОР на
ЕСНА ще извърши научна оценка на предложението на Германия за хармонизирано
класифициране на активното вещество глифозат. Тази оценка ще се основава на тежестта
на наличните доказателства и ще направи съответна препоръка относно класифицирането
на рисковете. При изготвянето на становището ще бъдат взети предвид всички научни
данни за глифозата, до които КОР има достъп, включително всички данни или коментари
от заинтересованите страни, получени по време на току-що завършилата обществена
консултация. КОР ще вземе предвид и ключовата информация, анализирана преди това от
други органи, както и различните начини, по които са били оценени тези изследвания.
Становището ще бъде предоставено на Европейската комисия, която ще вземе
окончателното решение относно необходимостта от допълнително хармонизирано
класифициране на глифозата. В него няма да се съдържа препоръка за допълнителни
изследвания, тъй като съгласно Регламента за КЕО това не е от компетентността на ЕСНА.
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Резултатите от изследванията, взети под внимание при процеса на класифициране,
отговорите на получените коментари и становището на КОР относно класифицирането на
глифозата ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕСНА, веднага щом становището бъде
одобрено. Там вече можете да намерите досието, предоставено от германския компетентен
орган, както и коментарите, предоставени по време на обществената консултация.
Изготвената от КОР и ЕСНА оценка се основава единствено на опасните свойства на
активното вещество глифозат — до какви вредни последици може да доведе то? При нея не
се взема под внимание риска или степента, в която хората и околната среда са изложени
на това вещество. Рискът разбира се зависи от начина, по който веществото се използва, и
от употребеното количество. Ето защо тези подробни рискове се разглеждат в съответствие
с Регламента за продуктите за растителна защита, като тази оценка се извършва от
Европейския орган за безопасност на храните, който може да направи оценка и на
необходимостта от допълнителни изпитвания на глифозата или на други вещества, заедно
с които той влиза в състава на търговските хербицидни препарати.
Към края на писмото си ни призовавате да работим стриктно, с обратна връзка, прозрачност
и инициативност. Мога да Ви уверя, че ще положим всички усилия, за да отговорим на тези
високи стандарти — както правим и по отношение на цялата си дейност. В публикувания
процедурен правилник на КОР са посочени процедурите и стандартите, които ще бъдат
следвани при изготвяне на научното становище. Мога да Ви уверя също така, че
поддържаме диалог с агенциите, които са извършили преди това оценката на глифозата, и
активно им предоставяме пояснения относно нашата процедура, така че, когато е
целесъобразно, те могат да предоставят информация въз основа на техния опит.
Накрая изразявате желание да се срещнете или свържете с мен директно. Може Вашият
секретар да се свърже с моя, за да уточнят удобно за двама ни време.
Надявам се, че намирате обясненията ми за успокоителни и още веднъж Ви благодаря за
писмото и за проактивната Ви подкрепа за нашата обща цел — по-безопасни химикали.
Възнамерявам да публикувам това писмо в нашия уебсайт в отговор на многобройните
граждани, които последваха Вашия пример и ни зададоха същите въпроси.
С уважение,

Подпис
Geert Dancet
Изпълнителен директор
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