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glifozāta klasifikācijas pārskatīšana

God. Vollenweider kungs!
Pateicos par Jūsu 11. jūlija vēstuli un interesi par ECHA darbu glifozāta novērtēšanā. Jūs uzdodat
vairākus svarīgus jautājumus. Vēlos pateikties arī par labajiem vārdiem, ko esat veltījis ECHA
un mūsu sasniegumiem. Mums ir uzticēts iedvesmojošs un svarīgs uzdevums, un mēs apņēmīgi
un aizrautīgi cenšamies īstenot izvirzītos mērķus.
Jūs uzsverat jautājumu par datu avotu, ko mēs ņemam vērā, veicot ķīmisku vielu novērtējumu,
un paužat bažas par uzņēmumu sagatavotu datu izmantošanu. Patiesībā regulatīvas aģentūras,
pie kurām pieder ECHA, veicot novērtējumu, izmanto publiski pieejamus datus, kā arī
toksiskuma pētījumu datus, kas nav publiski pieejami, jo pētījumus ir veikuši un par tiem
maksājuši atsevišķi uzņēmumi.
Saskaņā ar ES regulām ķīmisko vielu jomā uzņēmumiem ir juridisks pienākums veikt dažus
(eko)toksiskuma pētījumus, lai apzinātu savu vielu bīstamās īpašības. Regulatīvās aģentūras ir
izstrādājušas stingras vadlīnijas, kas jāievēro specializētajām laboratorijām, kuras veic
pētījumus. Pētījumi jāveic atbilstoši saskaņotajai metodikai, un tiem jāatbilst kvalitātes prasībām
(ESAO vai līdzvērtīgām tehniskām vadlīnijām un labai laboratorijas praksei). Pēc pieprasījuma
pilnīgi ziņojumi par šiem pētījumiem tiek nosūtīti izvērtēšanai arī attiecīgajām regulatīvajām
iestādēm, tostarp ECHA Riska novērtēšanas komitejai (RAC).
Jūs norādāt, ka trūkst datu, jo īpaši par glifozātu, un ka būtu jāveic papildu pētījumi, kā arī
jānodrošina, lai mēs novērtētu visus pieejamos datus. ECHA RAC saskaņā ar Klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas regulu veiks Vācijas priekšlikuma par aktīvās vielas glifozāta
harmonizētu klasificēšanu zinātnisku novērtējumu. Novērtējuma pamatā būs visi pieejamie
pierādījumi, un tajā būs iekļauts ieteikums par atbilstošu bīstamības klasifikāciju. Atzinumā tiks
ņemti vērā visi RAC pieejamie zinātniskie dati par glifozātu, tostarp dati un piezīmes, kas
sabiedriskās apspriešanas laikā, kura tikko beigusies, saņemti no iesaistītajām personām. RAC
ņems vērā arī būtisko informāciju, ko iepriekš analizējušas citas struktūras, kā arī atšķirīgos
viedokļus par to, kā daži no šiem pētījumiem ir novērtēti. Atzinums tiks iesniegts Eiropas
Komisijai, kas pieņems galīgo lēmumu par vajadzību pēc glifozāta turpmākas harmonizētas
klasificēšanas. Tajā netiks iekļauti ieteikumi attiecībā uz papildu pētījumiem, jo tas saskaņā ar
CLP regulu nav ECHA kompetencē.
Klasifikācijas procesā vērā ņemto pētījumu rezultāti, atbildes uz saņemtajām piezīmēm un RAC
atzinums par glifozāta klasificēšanu pēc atzinuma pieņemšanas tiks publicēts ECHA tīmekļa
vietnē. Tur jau ir pieejama Vācijas kompetentās iestādes iesniegtā dokumentācija un
sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās piezīmes.
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RAC un ECHA veiktā novērtējuma pamatā ir vienīgi aktīvās vielas glifozāta bīstamās īpašības —
kādas kaitīgas sekas šī viela var radīt? Novērtējumā nav ņemts vērā risks un tas, cik lielā mērā
cilvēki un vide tiek pakļauti vielas iedarbībai. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kā viela tiek lietota
un kādā daudzumā tā tiek lietota. Tāpēc šie riski tiek detalizēti aplūkoti saskaņā ar Regulu par
augu aizsardzības līdzekļiem, un tos novērtē Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, kas var
noteikt arī to, vai ir jāveic glifozāta vai citu vielu, ar kurām tas iekļauts komerciālos herbicīdos,
papildu testēšana.
Vēstules beigās Jūs aicināt mūs strādāt ar nelokāmu stingrību, nodrošinot atgriezenisko saiti,
pārredzamību un aktīvu pieeju. Varat būt drošs, ka mēs darīsim visu, lai ievērotu šos
standartus, — savā darbā mēs tos ievērojam vienmēr. Publicētajā RAC reglamentā ir izklāstīts
process un standarti, kas tiks ievēroti, sagatavojot zinātnisko atzinumu. Varu arī apliecināt, ka
mēs uzturam dialogu ar aģentūrām, kas iepriekš ir novērtējušas glifozātu, un aktīvi skaidrojam
tām savu procesu, lai gadījumā, ja tas ir lietderīgi, tās varētu piedāvāt ar savu pieredzi saistītu
ieguldījumu.
Visbeidzot, Jūs esat izteicis vēlēšanos tikties vai tieši sazināties ar mani. Jūsu sekretārs varētu
sazināties ar manu sekretāru, lai vienotos par abpusēji izdevīgu laiku.
Ceru, ka mani skaidrojumi Jūs ir pārliecinājuši, un vēlos vēlreiz pateikties par Jūsu vēstuli un
aktīvo nostāju, atbalstot mūsu kopīgo mērķi panākt, lai ķīmiskās vielas būtu drošākas.
Es plānoju publicēt šo vēstuli mūsu tīmekļa vietnē, lai atbildētu tiem daudzajiem iedzīvotājiem,
kas ir sekojuši Jūsu piemēram, pievēršot uzmanību šiem jautājumiem.
Ar cieņu,

(paraksts)
Geert Dancet,
izpilddirektors
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