Vážené ministerstvo pôdohospodárstva SR,

v nadväznosti na dostupné informácie a vedecký odpor voči bezpečnosti účinnej látke glyfosát (glyphosate) resp.
pesticídov, v ktorých je súčasťou (napr. Roundup), ako aj netransparentnému procesu hodnotenia jeho
bezpečnosti, vás v záujme ochrany zdravia a životného prostredia žiadam, aby Slovensko hlasovalo proti
opätovnému schváleniu jeho používania na stálom výbore EC – PAFF v dňoch 7/8.03.2016, kde sa navrhuje
predĺžiť jeho používanie o ďalších 15 rokov.
Svetová zdravotnícka organizácia cez svoj Inštitút pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát na základe
analýzy verejne dostupných vedeckých, toxikologických štúdií ako potenciálny karcinogén. Následne, Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) hodnotí glyfosát ako bezpečný, nie karcinogénny - na základe tajných štúdií
platených producentom glyfosátu (firmou Monsanto).
Tento rozpor vedeckých autorít nebol doteraz verejne vysvetlený, a vedcami, svetovými autoritami akceptovaný,
ako aj proces samotný je z môjho pohľadu nezlučiteľný s objektívnym posúdením rizika používania ktoréhokoľvek
pesticídu.
Preto žiadam MPRV SR ako kompetentný orgán zastupujúce SR v procese schvaľovania pesticídov, účinných
látok v EÚ aby:
-

-

SR hlasovalo proti predĺženiu používania glyfosátu na ďalších 15 rokov,
prípadnú re-autorizáciu pesticídov obsahujúcich glyfosát SR viazalo na pozitívne výsledky nezávislého,
transparentného výskumu jeho hodnotenia. Výskum bude zameraný na hodnotenie (ne)bezpečnosti
účinnej látky vrátane jej ko-formulantov použitých v pesticídoch (napr. talovamínu / tallow amine pri
Roundupe), kde sa budú hodnotiť všetky aspekty jeho toxicity vrátane karcinogenity a endokrinnej
disrupcie. Nezávislý a transparentný v tomto prípade znamená, že financovanie pôjde z účtu EC, vo
vedeckom tíme budú rovnomerne zastúpení vedci reprezentujúci EFSA a IARS (+ ďalší kritici glyfosátu),
všetky postupy a výsledky budú transparentné a zverejňované.
SR žiadalo na pôde EÚ zmenu procesu schvaľovania účinných látok pesticídov, tak aby celý proces bol
nezávislý od výrobcov a plne transparentný, výrobcovia budú platiť za toto posudzovanie poplatky na
každú účinnú látku, ktorú budú chcieť schváliť. Financovať ho tak bude producent ale nie priamo, zaplatí
poplatok na európsku agentúru, resp. iný kompetentný verejný inštitút, ktorý bude riadiť celý proces
hodnotenia tejto látky. Celý tento proces – od podania žiadosti o schválenie používania, autorizáciu cez
náhodný výber akreditovaných laboratórií až po vedecké závery bude transparentný a zverejňovaný.

Je neprípustné aby sa v EÚ schvaľovala akákoľvek chemická látka, ktorá má byť uvoľňovaná do životného
prostredia, v prípade glyfosátu to znamená aj v súkromných záhradách a verejných priestranstvách v parkoch
miest a obcí, hodnotila EÚ na základe tajných štúdii platených jej výrobcom!
Žiadam vás o spätnú väzbu na tieto moje požiadavky ako aj závery zo stálej komisie (PAFF) 7/8.03.2016 a postoj
SR s vyargumentovaním. Vašu odpoveď mi prosím pošlite na e-mail/adresu:

Ďakujem
pekný deň prajem,
S pozdravom

....................................

Viac info k prípadu glyfosát aj v článku: Stop GLYFOSÁT – nechceme toxické chemikálie v našom prostredí a v
potravinách

