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Czy glifosat będzie dostępny?
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Glifosat to najpopularniejsza na świecie substancja aktywna
w herbicydach. Parlament Europejski zadecydował, czy będzie
można go nadal stosować!
W głosowaniu eurodeputowani zadecydowali, że glifosat będzie dostępny tylko do
profesjonalnego użytku. Herbicyd nie będzie mógł być więc stosowany wszędzie tam, gdzie
z chwastami poradzą sobie zwykłe pestycydy, czyli np. w zieleni miejskiej czy na terenach parków
i placach zabaw dla dzieci. Nie może też być wykorzystywany do suszenia zbiorów.
Oczekujemy, że Komisja Europejska przedłuży zezwolenie stosowania glifosatu o 15 lat.
Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca

– Z radością przyjęliśmy wiadomość, że eurodeputowani uznali konieczność utrzymania
konkurencyjności rolników i spółdzielni rolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów –
mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca. – Oczekujemy, że Komisja Europejska
przedłuży zezwolenie stosowania glifosatu o 15 lat.
Zdaniem Copa-Cogeca bez glifosatu produkcja rolnicza będzie zagrożona. Sytuacja ta byłaby
katastrofalna w skutkach dla całej UE, ze względu na kryzys, z jakim zmaga się aktualnie branża
rolnicza i konieczność zaspokojenia wzrastającego światowego popytu na żywność.

1/2

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Foto: AgroFoto.pl, piotrek9997

Glifosat istnieje od 1974 r. Pod koniec czerwca wygasa aktualne pozwolenie na stosowanie tego
produktu. Komisja Europejska wystąpiła w związku z tym z wnioskiem o przedłużenie zgody
na kolejne 15 lat, czyli do 2031 r. Europosłowie wezwali także do opublikowania wszystkich
dotychczasowych badań związanych z herbicydem, a prowadzonych przez Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Wątpliwości pozostają, bo według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej Agencji
Badań nad Rakiem (IARC) glifosat może mieć działanie kancerogenne. Nie ma też jednomyślności
wśród ekspertów z 28 krajów z Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF).
W maju PAFF zbierze się kolejny raz i odbędzie się głosowanie za przyjęciem bądź odrzuceniem
propozycji Komisji Europejskiej. Jeśli nie będzie większości kwalifikowanej, ostateczną
decyzję co dalej z glifosatem podejmie Komisja Europejska.
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