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Tema:

glifosato klasifikacijos peržiūra

Gerb. P. Vollenweider,
dėkojame už Jūsų liepos 11 d. atsiųstą laišką ir domėjimąsi ECHA darbu vertinant glifosatą. Jūsų
laiške iškelta nemažai svarbių klausimų. Taip pat norėčiau Jums padėkoti už gerus atsiliepimus
apie ECHA ir mūsų laimėjimus. Mūsų užduotis – iš tikrųjų įkvepianti ir reikšminga, o savo tikslų
siekiame ryžtingai ir su atsidavimu.
Jūs pateikiate pastabą dėl duomenų, kuriais remdamiesi vertiname chemines medžiagas, šaltinio
ir visų pirma išreiškiate abejones dėl bendrovių surinktų duomenų naudojimo. Tiesą sakant,
atlikdamos vertinimus reguliavimo agentūros, pvz., ECHA, remiasi ir viešai prieinamais
duomenimis, ir toksikologiniuose tyrimuose, kurie nėra prieinami visuomenei, nes juos
nuosavomis lėšomis atliko bendrovės, pateiktais duomenimis.
Pagal chemines medžiagas reglamentuojančius ES teisės aktus, bendrovėms taikomi teisiniai
reikalavimai, kuriais jos įpareigojamos atlikti tam tikrus (eko)toksikologinius tyrimus, kad galėtų
identifikuoti savo cheminių medžiagų pavojingas savybes. Reguliavimo agentūros yra
nustačiusios griežtas rekomendacijas, kuriomis turi vadovautis tyrimus vykdančios
specializuotos laboratorijos. Tyrimai turi būti atliekami laikantis sutartos metodikos ir atitikti
kokybės reikalavimus (EBPO arba lygiavertes technines rekomendacijas ir gerą laboratorinę
praktiką). Prireikus su išsamiomis šių tyrimų ataskaitomis taip pat leidžiama susipažinti
atitinkamoms reguliavimo institucijoms (įskaitant ECHA Rizikos vertinimo komitetą (RAC)), kad
pastarosios jas įvertintų.
Jūs užsimenate apie duomenų spragas, visų pirma susijusias su glifosatu, ir poreikiu atlikti
papildomus tyrimus, taip pat užtikrinti, kad įvertintume visus prieinamus duomenis.
Laikydamasis Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento, ECHA Rizikos vertinimo
komitetas atliks Vokietijos pasiūlymo dėl suderintos veikliosios cheminės medžiagos glifosato
klasifikacijos mokslinį vertinimą. Šis vertinimas bus pagrįstas prieinamų įrodymų įrodomąja
galia, o jį atlikus bus pateikta atitinkama rekomendacija dėl pavojingumo klasifikacijos.
Nuomonėje bus atsižvelgta į visus RAC prieinamus mokslinius duomenis apie glifosatą, įskaitant
visus suinteresuotųjų šalių duomenis ir pastabas, gautus per ką tik pasibaigusias viešas
konsultacijas. RAC taip pat atsižvelgs į pagrindinę informaciją, kurią anksčiau išanalizavo kitos
įstaigos, ir išnagrinės skirtingus požiūrius į tai, kaip buvo įvertinti kai kurie iš šių tyrimų.
Nuomonė bus pateikta Europos Komisijai, kuri priims galutinį sprendimą dėl poreikio toliau
derinti glifosato klasifikaciją. Joje nebus jokių rekomendacijų dėl papildomų tyrimų, nes pagal
CLP reglamentą ECHA neprivalo jų teikti.
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Klasifikacijos proceso metu nagrinėti tyrimų rezultatai, gauti atsakymai į pastabas ir RAC
nuomonė dėl glifosato klasifikacijos bus skelbiami ECHA svetainėje po to, kai bus priimta
nuomonė šiuo klausimu. Vokietijos kompetentingos institucijos pateikta dokumentacija, taip pat
per viešas konsultacijas gautos pastabos jau skelbiamos ECHA svetainėje.
RAC ir ECHA vertinimas yra pagrįstas tik veikliosios cheminės medžiagos glifosato pavojingomis
savybėmis, t. y. kokį žalingą poveikį gali sukelti ši cheminė medžiaga? Vertinimo metu
nenagrinėjama cheminės medžiagos žmonėms arba aplinkai keliama rizika arba mastas. Tai,
žinoma, priklauso nuo to, kaip naudojama cheminė medžiaga ir koks jos kiekis naudojamas.
Todėl ši detali rizika nagrinėjama pagal Augalų apsaugos produktų reglamentą, o su tuo susijusį
vertinimą atlieka Europos maisto saugos tarnyba, kuri taip pat vertina poreikį atlikti papildomus
glifosato arba kitų cheminių medžiagų, su kuriomis jis maišomas komerciniuose herbicidiniuose
produktuose, bandymus.
Savo laiško pabaigoje raginate mus atkakliai dirbti, teikti grįžtamąją informaciją ir užtikrinti
skaidrią bei aktyvią veiklą. Galiu Jus patikinti, kad iš visų jėgų stengsimės kuo geriau įgyvendinti
minėtus standartus, kurių jau laikomės visose savo veiklos srityse. RAC paskelbtose darbo
tvarkos taisyklėse nustatytos procedūros ir standartai, kurių bus laikomasi priimant mokslinę
nuomonę. Taip pat galiu Jus patikinti, kad bendraujame su anksčiau glifosatą vertinusiomis
agentūromis ir aktyviai aiškiname savo veiklos procedūras, kad prireikus jos galėtų pasidalyti
savo patirtimi.
Galiausiai savo laiške prašėte leisti tiesiogiai susitikti ar susisiekti su manimi. Galbūt Jūsų
sekretorius galėtų susisiekti su manuoju ir susitarti dėl abiem pusėms tinkamo laiko.
Tikiuosi, kad mano paaiškinimai Jus nuramino ir dar kartą dėkoju už Jūsų laišką bei aktyvią
poziciją įgyvendinant abiem pusėms svarbų tikslą – siekti saugesnio cheminių medžiagų
naudojimo.
Šį raštą ketinu skelbti Agentūros svetainėje, kad atsakyčiau daugybei piliečių, kuriems rūpi jūsų
iškelti klausimai.
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