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pan Pascal Vollenweider
ředitel kampaně
Avaaz
Paříž
E-mailem na adresu: pascal@avaaz.org

Věc:

Přezkum klasifikace glyfosátu

Vážený pane Vollenweidere,
děkuji Vám za Váš dopis z 11. července a za Váš zájem o posouzení glyfosátu agenturou ECHA.
Ve svém dopise nastolujete řadu důležitých otázek. Rovněž bych Vám rád poděkoval za Vaše
laskavá slova o agentuře ECHA a o našich úspěších. Náš úkol je skutečně velmi důležitý
a inspirující a naše cíle se snažíme plnit se zaujetím a odhodláním.
Ve svém dopise se zmiňujete o zdrojích údajů, které bereme v úvahu při posuzování chemických
látek, zejména pak o Vašich obavách týkajících se údajů poskytovaných společnostmi. Při
provádění hodnocení se regulační orgány, jako je agentura ECHA, ve skutečnosti opírají
o kombinaci údajů z veřejné sféry a údajů z toxikologických studií, které nejsou veřejnosti
dostupné, jelikož byly prováděny a financovány jednotlivými společnostmi.
Podle nařízení EU o chemických látkách musí společnosti ze zákona provádět určité
(eko)toxikologické studie, aby určily nebezpečné vlastnosti svých látek. Regulační orgány
stanovily přísné směrnice, kterými se musí řídit specializované laboratoře provádějící tyto studie.
Studie musí být prováděny v souladu se schválenou metodikou a musí splňovat požadavky na
kvalitu (směrnice stanovené OECD nebo obdobné technické směrnice a postupy správné
laboratorní praxe). Úplné zprávy z těchto studií jsou na vyžádání k dispozici příslušným
regulačním orgánům, včetně Výboru pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA, aby je mohly
posoudit.
Zmínil jste nedostatky zejména v údajích týkajících se glyfosátu, potřebu provést další studie
a zajistit, abychom vyhodnocovali veškeré dostupné údaje. V souladu s nařízením o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí provede výbor RAC vědecké hodnocení návrhu na
harmonizovanou klasifikaci účinné látky glyfosátu, který předložilo Německo. Toto hodnocení
bude založeno na váze dostupných důkazů a na jeho základě bude vydáno doporučení pro
klasifikaci nebezpečnosti. Stanovisko výboru RAC zohlední veškeré vědecké údaje týkající se
glyfosátu, které bude mít výbor k dispozici, včetně údajů a připomínek zúčastněných stran
získaných během veřejné konzultace, která právě skončila. Výbor RAC rovněž zohlední klíčové
informace, které byly předtím analyzovány jinými subjekty, a rovněž zváží odlišné názory na to,
jak byly některé z těchto studií vyhodnoceny. Své stanovisko výbor poskytne Evropské komisi,
která přijme konečné rozhodnutí o tom, zda je nutno provést další harmonizovanou klasifikaci
glyfosátu. Stanovisko nebude obsahovat doporučení k provedení dalších studií, jelikož to na
základě nařízení CLP není v pravomoci agentury ECHA.

Annankatu 18, P. O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

2 (2)

Výsledky studií posuzovaných během procesu klasifikace, odpovědi na obdržené připomínky
a stanovisko výboru RAC týkající se klasifikace glyfosátu budou zveřejněny na internetových
stránkách agentury ECHA ihned poté, co bude stanovisko přijato. Na internetových stránkách
agentury je již k dispozici dokumentace předložená příslušným německým orgánem
a připomínky získané během veřejné konzultace.
Hodnocení výboru RAC a agentury ECHA je založeno pouze na nebezpečných vlastnostech účinné
látky glyfosátu – jaké škodlivé účinky může mít? Nebere v úvahu riziko nebo rozsah, do nějž
jsou osoby a životní prostředí této látce vystaveny. To samozřejmě záleží na tom, jak a v jakém
množství se látka používá. Tato podrobná rizika se tedy posuzují na základě nařízení
o přípravcích na ochranu rostlin, a to Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, který může
rovněž zvážit nutnost dalšího testování glyfosátu nebo jiných látek, které jsou spolu s ním
obsaženy v prodávaných herbicidech.
V závěru svého dopisu nás nabádáte, abychom ve své práci využívali zpětnou vazbu
a postupovali důsledně, transparentně a proaktivně. Mohu Vás ujistit, že se budeme snažit
těchto standardů dosáhnout, stejně jako to děláme ve své veškeré činnosti. Při získávání
vědeckého stanoviska se budeme řídit postupy a standardy, které stanoví zveřejněný jednací
řád výboru RAC. Dále Vás mohu ujistit, že komunikujeme s orgány, které v minulosti prováděly
hodnocení glyfosátu, a že jim aktivně vysvětlujeme náš postup, abychom mohly v příslušných
případech čerpat z jejich zkušenosti.
Ve svém dopise jste vyjádřil žádost se se mnou osobně setkat nebo navázat přímý kontakt. Vaše
asistentka by se tedy mohla spojit s mojí a domluvit vhodný termín.
Doufám, že Vás moje vysvětlení přesvědčilo, a chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za Váš
dopis a za Váš aktivní přístup při podpoře našeho společného cíle, jímž jsou bezpečnější chemické
látky.
Rád bych tento dopis zveřejnil na našich internetových stránkách jako odpověď mnoha dalším
občanům, kteří nám položili stejné otázky.
S pozdravem,

Podepsán
Geert Dancet
výkonný ředitel
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