
 

Europos Parlamentas siekia uždrausti glifosatą
 
Antradienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas (EP) ragina iki 2022 m. pabaigos
uždrausti  naudoti herbicidus, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas.
 
Europarlamentarai  nepritaria  Europos  Komisijos  iniciatyvai  pratęsti  glifosato  patvirtinimo
galiojimą dar dešimčiai  metų, nes neišsklaidyti  nuogąstavimai dėl  šios medžiagos žalingo
poveikio žmonių sveikatai.  Kartu jie ragina pateikti  planą, skirtą laipsniškai  atsisakyti  šios
medžiagos  turinčių  herbicidų  iki  2022  m.  pabaigos:  jau  dabar  nebeleisti  jų  naudoti
neprofesionalams, uždrausti  juos parkuose, soduose ir žaidimų aikštelėse, taip pat žemės
ūkyje, kai galima juos pakeisti  biologinėmis piktžolių naikinimo priemonėmis.
 
 
 
Glifosato rizikos įvertinimo procesas ES sulaukė nemažai kritikos, nes Europos maisto saugos
agentūros išvados skyrėsi nuo Jungtinių Tautų Vėžio tyrimų agentūros išvadų. Neseniai kilęs
„Monsanto dokumentų“ skandalas iškėlė abejonių dėl JAV bendrovės „Monsanto“ produktų,
kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, saugos tyrimų patikimumo.
 
 
 
EP nariai  įsitikinę,  kad  pesticidų,  kuriems  naudoti  siekiama  gauti  ES  leidimą,  mokslinis
vertinimas turi būti grindžiamas tik „viešai paskelbtų, tos pačios srities specialistų patikrintų ir
kompetentingų valdžios institucijų užsakytų nepriklausomų tyrimų rezultatais". 
 
 
 
Rezoliucijai pritarė 355 EP nariai, 204 nepritarė, o 111 susilaikė. Europarlamentarai tikisi, kad ji
padės ES valstybėms spalio 25 d. priimti galutinį sprendimą dėl glifosato naudojimo.
 
 
 
Europos piliečių iniciatyva uždrausti glifosato naudojimą surinko daugiau nei milijoną parašų,
todėl Europos Parlamente lapkričio mėn. vyks šios iniciatyvos svarstymas.
 

Pranešimas spaudai
24-10-2017 - 13:13
Referencinis Nr. 20171020IPR86572

Papildoma informacija
EP Tyrimų biuro apžvalga apie glifosatą

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

1 I 2
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