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Dl Pascal Vollenweider
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Paris
Prin e-mail: pascal@avaaz.org

Subiect:

Revizuirea clasificării glifosatului

Stimate domnule Vollenweider,
Vă mulțumesc pentru scrisoarea din 11 iulie și pentru interesul manifestat pentru activitatea
ECHA în evaluarea glifosatului. Ați semnalat câteva probleme importante. De asemenea, vă
mulțumesc pentru frumoasele cuvinte legate de ECHA și de realizările noastre. Într-adevăr,
sarcina noastră plină de inspirație și deosebit de importantă, iar noi ne urmărim obiectivele cu
hotărâre și pasiune.
Aveți dreptate cu privire la sursele informațiilor pe care le luăm în calcul în evaluarea substanțelor
chimice și, în special, la îngrijorările dumneavoastră privind informațiile generate de societăți.
De fapt, în efectuarea evaluărilor noastre, agențiile de reglementare precum ECHA se bazează
pe o combinație între datele publice și informațiile din studiile toxicologice care nu sunt
disponibile publicului, întrucât au fost realizate și suportate financiar de societăți individuale.
În conformitate cu reglementările UE privind substanțele chimice, există cerințe legale care
obligă societățile să realizeze anumite studii (eco)toxicologice pentru identificarea proprietăților
periculoase ale substanțelor lor. Agențiile de reglementare au elaborat ghiduri stricte care trebuie
respectate de laboratoarele specializate în realizarea studiilor. Acestea trebuie efectuate în
conformitate cu metodologia agreată și trebuie să întrunească cerințele de calitate (ghiduri
tehnice și bune practici de laborator ale OCDE sau echivalente). De asemenea, la cerere,
rapoartele complete ale acestor studii sunt puse la dispoziția autorităților de reglementare
relevante, inclusiv a Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) al ECHA, în scopul evaluării.
Ați menționat lipsa unor informații, în special legate de glifosat, și necesitatea unor studii
suplimentare, precum și asigurarea că noi analizăm toate informațiile disponibile. În
conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea, CER din cadrul
ECHA va realiza o evaluare științifică a propunerii Germaniei privind o clasificare armonizată a
substanței active glifosat. Această evaluare se va baza pe ponderea dovezilor disponibile și va
conduce la o recomandare privind clasificarea corespunzătoare a pericolului. Avizul va ține cont
de toate informațiile științifice privind glifosatul, aflate la dispoziția CER, inclusiv toate datele și
observațiile părților interesate exprimate în timpul consultării publice care tocmai a luat sfârșit.
CER va lua, de asemenea, în considerare informațiile esențiale care anterior au fost analizate de
alte organisme și va ține, de asemenea, cont de diversele opinii privind modul de evaluare a
câtorva dintre aceste studii. Avizul va fi transmis Comisiei Europene care va lua o decizie
definitivă privind necesitatea unei clasificări armonizate ulterioare a glifosatului. El nu va include
nicio recomandare de studii suplimentare, deoarece acest lucru nu intră în competența ECHA
conform Regulamentului CLP.
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Rezultatele studiilor avute în vedere în procesul de clasificare, răspunsurile la comentariile
primite și avizul CER privind clasificarea glifosatului vor fi publicate pe site-ul ECHA după
adoptarea avizului. Dosarul depus de autoritatea competentă germană, precum și comentariile
exprimate în timpul consultării publice sunt deja disponibile pe acest site.
Evaluarea CER și a ECHA se bazează exclusiv pe proprietățile periculoase ale substanței active
glifosat – ce efecte dăunătoare poate provoca? Ea nu ține cont de riscul sau de măsura în care
publicul și mediul sunt expuse la substanță. Desigur, acest lucru depinde de modul de utilizare
și de cantitatea de substanță folosită. Astfel, aceste riscuri detaliate sunt analizate în
Regulamentul privind produsele de protecție a plantelor, care este evaluat de Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară, care poate evalua și necesitatea unor teste
suplimentare asupra glifosatului sau a altor substanțe împreună cu care se găsește în produsele
ierbicide comerciale.
Spre finalul scrisorii, ne solicitați să acționăm cu rigoare, feedback, transparență și inițiativă. Vă
pot asigura că vom depune toate eforturile pentru a întruni aceste standarde – așa cum
procedăm în întreaga noastră activitate. Regulamentul de procedură publicat al CER stabilește
procesele și standardele care vor fi urmate în elaborarea avizului științific. Vă pot asigura și de
faptul că noi suntem în dialog cu agențiile care au analizat anterior glifosatul și că le explicăm
activ procesul nostru, astfel încât acestea să ne poată oferi informații din experiența lor, dacă
sunt relevante.
În final, îmi solicitați să stabilim o întrevedere sau să mă contactați direct. Secretara
dumneavoastră o poate contacta pe secretara mea pentru a stabili o dată reciproc convenabilă.
Sper că veți găsi explicațiile mele mulțumitoare și vă mulțumesc din nou pentru scrisoare și
pentru sprijinul plin de inițiativă pe care ni-l oferiți în obiectivul nostru comun de a avea
substanțe chimice mai sigure.
Doresc să public această scrisoare pe site-ul nostru pentru a răspunde astfel multor cetățeni
care ne-au adresat aceleași întrebări.
Cu stimă,

Semnat
Geert Dancet
Director executiv
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