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Θέμα:

Επανεξέταση της ταξινόμησης της γλυφοσάτης

Αγαπητέ κύριε Vollenweider,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 11ης Ιουλίου και για το ενδιαφέρον που επιδείξατε
σχετικά με τις εργασίες του ECHA για την αξιολόγηση της γλυφοσάτης. Θέτετε μια σειρά από
σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια σχετικά με
τον ECHA και το έργο που παράγουμε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε αναλάβει μια μεγαλόπνοη
αποστολή, καίριας σημασίας, και επιδιώκουμε τους στόχους μας με αποφασιστικότητα και ζήλο.
Στην επιστολή επισημαίνετε το ζήτημα της πηγής των δεδομένων που λαμβάνουμε υπόψη κατά
τις αξιολογήσεις των χημικών ουσιών και εκφράζετε ιδίως την ανησυχία σας για το ότι
χρησιμοποιούμε δεδομένα που παράγονται από εταιρείες. Στην πραγματικότητα, κατά τη
διενέργεια των αξιολογήσεων, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί όπως ο ECHA βασίζονται σε συνδυασμό
δημόσιων δεδομένων, καθώς και σε δεδομένα από τοξικολογικές μελέτες που δεν είναι διαθέσιμες
στο κοινό, λόγω του ότι έχουν διεξαχθεί από μεμονωμένες εταιρείες οι οποίες έχουν καλύψει και
το οικονομικό κόστος αυτών.
Στους κανονισμούς της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, προβλέπεται ότι οι εταιρείες υπόκεινται σε
νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια συγκεκριμένων (οικο-)τοξικολογικών μελετών που
στοχεύουν στον εντοπισμό των επικίνδυνων ιδιοτήτων των ουσιών που χρησιμοποιούνται. Οι
ρυθμιστικοί οργανισμοί έχουν καθορίσει αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες πρέπει να
τηρούνται από τα ειδικευμένα εργαστήρια που διενεργούν τις μελέτες. Οι μελέτες πρέπει να
διενεργούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει συμφωνηθεί και να πληρούν τις απαιτήσεις
ποιότητας (σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ή με αντίστοιχες τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες και ορθές
εργαστηριακές πρακτικές). Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, οι τελικές εκθέσεις των μελετών
αυτών τίθενται επίσης στη διάθεση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, καθώς και της επιτροπής
αξιολόγησης κινδύνων του ECHA, για περαιτέρω αξιολόγηση.
Στην επιστολή σας αναφέρετε ότι υπάρχουν κενά στα δεδομένα που αφορούν ειδικότερα τη
γλυφοσάτη και επισημαίνετε ότι υπάρχει ανάγκη για διεξαγωγή περισσότερων μελετών και για
διασφάλιση της αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων δεδομένων. Σύμφωνα με τον κανονισμό για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών, η επιτροπή αξιολόγησης
κινδύνων του ECHA θα προβεί σε επιστημονική αξιολόγηση της πρότασης της Γερμανίας για
εναρμονισμένη ταξινόμηση της δραστικής ουσίας "γλυφοσάτη". Η αξιολόγηση αυτή θα βασιστεί
στη βαρύτητα των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και θα διατυπωθεί αναλόγως σύσταση για
την ταξινόμηση κινδύνου. Στη γνωμοδότηση θα ληφθούν επίσης υπόψη όλα τα επιστημονικά
δεδομένα για τη γλυφοσάτη που έχει στη διάθεσή της η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων, καθώς
και δεδομένα και παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της
δημόσιας διαβούλευσης, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε. Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων θα
λάβει επίσης υπόψη τις βασικές πληροφορίες που έχουν ήδη αναλυθεί από άλλα όργανα και θα
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εξετάσει επίσης τις αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης ορισμένων από
αυτές τις μελέτες. Η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων θα υποβληθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα λάβει την τελική απόφαση για την ανάγκη περαιτέρω
εναρμόνισης της ταξινόμησης της γλυφοσάτης. Η γνωμοδότηση δεν θα περιέχει σύσταση για τη
διενέργεια περαιτέρω μελετών, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, ο ECHA δεν είναι αρμόδιος
για το ζήτημα αυτό.
Τα αποτελέσματα των μελετών που εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία ταξινόμησης, οι απαντήσεις
στις παρατηρήσεις που ελήφθησαν και η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων για
την ταξινόμηση της γλυφοσάτης θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο του ECHA, μετά την
έγκριση της γνωμοδότησης. Στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο διατίθενται ήδη τόσο ο φάκελος
που υποβλήθηκε από την αρμόδια γερμανική αρχή, όσο και οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν
κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.
Η εκτίμηση της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και του ECHA βασίζεται αποκλειστικά και μόνο
στις επικίνδυνες ιδιότητες της δραστικής ουσίας "γλυφοσάτη", και συγκεκριμένα στις επιβλαβείς
επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η εν λόγω ουσία. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος ή ο
βαθμός στον οποίο ο άνθρωπος και το περιβάλλον μπορούν να εκτεθούν σε αυτή την ουσία. Και
αυτό πάλι εξαρτάται βεβαίως από τον τρόπο χρήσης της ουσίας και την ποσότητα στην οποία αυτή
χρησιμοποιείται. Οι κίνδυνοι αυτοί εξετάζονται, για τον λόγο αυτό, εκτενώς, στο πλαίσιο του
κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και η αξιολόγηση διενεργείται από
την
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία μπορεί επίσης να εκτιμήσει την ανάγκη
για διενέργεια περαιτέρω δοκιμών για τη γλυφοσάτη ή για άλλες ουσίες με τις οποίες αυτή
τυποποιείται σε ζιζανιοκτόνα που διατίθενται στο εμπόριο.
Προς το τέλος της επιστολής σας, μας καλείτε να ασκούμε τα καθήκοντά μας με επιμέλεια,
διαφάνεια και προορατικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων
μερών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να
ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις – όπως άλλωστε το κάνουμε και σε κάθε περίπτωση σε
όλο το φάσμα του έργου μας. Στον δημοσιευμένο εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής
αξιολόγησης κινδύνων καθορίζονται η διαδικασία και τα πρότυπα που θα τηρηθούν για την
κατάρτιση της επιστημονικής γνωμοδότησης. Μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε
σε διάλογο με τους οργανισμούς που έχουν αξιολογήσει τη γλυφοσάτη στο παρελθόν και τους
επεξηγούμε ενδελεχώς τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, ώστε να είναι σε θέση να μας
βοηθήσουν, συμβάλλοντας με την εμπειρία τους, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
Τέλος, ζητήσατε να με συναντήσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μου απευθείας. Η γραμματέας σας
θα μπορούσε ενδεχομένως να επικοινωνήσει με τη δική μου γραμματέα ώστε η συνάντηση να
κανονιστεί σε χρόνο που θα εξυπηρετεί και τους δύο μας.
Ελπίζω να βρείτε ικανοποιητικές τις εξηγήσεις μου και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την
επιστολή σας και για την ενεργό στήριξή σας στον κοινό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από τη
διάθεση ασφαλέστερων χημικών προϊόντων.
Προτίθεμαι να αναρτήσω την παρούσα επιστολή στον δικτυακό μας τόπο, προκειμένου να
απαντήσω στον μεγάλο αριθμό πολιτών που –όπως ακριβώς και εσείς– έχουν θέσει στον ECHA
αυτά τα ζητήματα.
Με εκτίμηση,

Υπογραφή
Geert Dancet
Εκτελεστικός διευθυντής
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