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Pán Pascal Vollenweider
Vedúci kampane
Avaaz
Paríž
E-mailom pascal@avaaz.org

Vec:

Kontrola klasifikácie glyfosátu

Vážený pán Vollenweider,
ďakujem za Váš list z 11. júla, v ktorom vyjadrujete záujem o prácu v agentúre ECHA
pri posúdení glyfosátu. Upozornili ste na mnohé dôležité otázky. Rád by som sa Vám tiež
poďakoval za milé slová o agentúre ECHA a našich úspechoch. Skutočne máme inšpirujúce a
dôležité úlohy a naše ciele sa usilujeme dosahovať s odhodlaním a vášňou.
Upozornili ste na zdroj údajov, ktoré berieme do úvahy pri hodnotení chemických látok a najmä
na svoje obavy týkajúce sa používania údajov vytváraných spoločnosťami. Pri vykonávaní
hodnotení sa regulačné agentúry, ako je agentúra ECHA, v skutočnosti spoliehajú na kombinácie
údajov z verejných zdrojov, ako aj z toxikologických štúdií, ktoré verejnosti nie sú k dispozícii,
pretože ich vykonali a zaplatili jednotlivé spoločnosti.
Podľa nariadení EÚ o chemických látkach existujú zákonné požiadavky na spoločnosti, aby
vykonávali určité (eko-) toxikologické štúdie s cieľom identifikovať nebezpečné vlastnosti ich
látok. Regulačné agentúry stanovili prísne pravidlá, ktoré musia špecializované laboratóriá
vykonávajúce štúdie dodržiavať. Musia sa vykonávať v súlade s dohodnutou metodikou a spĺňať
požiadavky na kvalitu (technické usmernenia OECD alebo ekvivalentné technické usmernenia
a dobrá laboratórna prax). Na požiadanie sú príslušným regulačným orgánom vrátane výboru
pre hodnotenie rizík (RAC) agentúry ECHA sprístupnené úplné správy z týchto štúdii, aby ich
mohli posúdiť.
Poukazujete na chýbajúce údaje, najmä pokiaľ ide o glyfosát, a na potrebu vykonať ďalšie štúdie,
ako aj uistiť sa o tom, že hodnotíme všetky dostupné údaje. V súlade nariadením o klasifikácii,
označovaní a balení výbor RAC agentúry ECHA vykoná vedecké hodnotenie návrhu Nemecka pre
harmonizovanú klasifikáciu účinnej látky glyfosát. Toto hodnotenie bude založené na zvážení
dostupných dôkazov a vydaní zodpovedajúcich odporúčaní o klasifikácii nebezpečenstva.
V tomto stanovisku sa zohľadnia všetky vedecké údaje o glyfosáte, ktoré má výbor RAC
k dispozícii, vrátane všetkých údajov a pripomienok od príslušných strán doručených počas
verejnej konzultácie, ktorá sa práve skončila. Výbor RAC tiež zohľadní kľúčové informácie, ktoré
predtým analyzovali iné orgány, a tiež vezme do úvahy rôzne stanoviská o tom, ako boli niektoré
tieto štúdie vyhodnotené. Stanovisko bude predložené Európskej komisii, ktorá prijme konečné
rozhodnutie o potrebe ďalšej harmonizovanej klasifikácie glyfosátu. Nebude obsahovať žiadne
odporúčania pre ďalšie štúdie, ktoré nebudú v právomoci agentúry ECHA podľa nariadenia CLP.
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Výsledky týchto štúdií, ktoré sa zohľadnia v procese klasifikácie, odpovede
pripomienky a stanoviská výboru RAC ku klasifikácii glyfosátu budú po prijatí
zverejnené na webovej stránke agentúry ECHA. Dokumentácia predložená zo strany
nemeckých orgánov, ako aj pripomienky poskytnuté počas verejnej konzultácie sú
stránke k dispozícii.

na prijaté
stanoviska
príslušných
už na tejto

Hodnotenie výboru RAC a agentúry ECHA je založené výlučne na nebezpečných vlastnostiach
účinnej látky glyfosát – aké škodlivé účinky môže spôsobiť? Neberie do úvahy riziko ani rozsah,
v akom sú ľudia a životné prostredie vystavené danej látke. To samozrejme závisí od toho, ako
sa látka používa a aké množstvo látky sa používa. Tieto podrobné riziká sa teda zvažujú podľa
nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré posudzuje Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín. Ten môže takisto posúdiť potrebu ďalšieho testovania glyfosátu alebo iných látok, ktoré
sa používajú na jeho výrobu v komerčných herbicídnych prípravkoch.
Na konci svojho listu ste nás požiadali, aby sme pracovali dôsledne, transparentne a aktívne
a použili pritom spätnú väzbu. Môžem Vás uistiť, že vynaložíme maximálne úsilie, aby sme splnili
tieto štandardy, ako to robíme vždy pri našej práci. Zverejnené pravidlá o postupe výboru RAC
stanovujú postupy a štandardy, ktoré budú pri vypracovaní vedeckého stanoviska dodržané.
Môžem Vás tiež uistiť, že vedieme dialóg s agentúrami, ktoré už predtým hodnotili glyfosát, a že
im aktívne vysvetľujeme naše postupy, aby v prípade potreby dokázali poskytnúť informácie
z ich skúseností.
Nakoniec ste ma požiadali o osobné stretnutie alebo kontaktovanie. Možno by bolo vhodné, aby
sa váš sekretariát spojil s mojím a dohodol čas, ktorý nám bude obom vyhovovať.
Verím, že Vás moje vysvetlenia uspokojili a ďakujem Vám ešte raz za Váš list a aktívny prístup
v podpore dosiahnutia nášho spoločného cieľa, ktorým sú bezpečnejšie chemické látky.
Chcel by som zverejniť tento list na našej webovej stránke, aby som odpovedal čo najväčšiemu
počtu občanov, ktorí nastoľujú a adresujú našej agentúre podobné otázky ako Vy.
S pozdravom

podpis
Geert Dancet
výkonný riaditeľ
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