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וושינגטון

( 8באוגוסט EPA - )2019 ,מפרסמת הנחיות רישוי לגבי גלייפוסייט( issuing
 )guidance to registrantsבכדי להבטיח בהירות לגבי רישום תוויות הכימיקל על המוצרים שלוEPA .
כבר לא תאשר תוויות מוצרים שטוענות כי גלייפוסייט ידוע כגורם לסרטן  -טענה כוזבת שאינה עומדת
בדרישות התיוג של חוק קוטלי החרקים ,קוטל הפטריות והמזהמים ( .)FIFRAנמתחה ביקורת רבה על
מדינת קליפורניה על הצעת חוק  65שהביאה לדרישות תווית מטעות למוצרים ,כמו גלייפוסייט ,מכיוון
שהיא מביאה לידיעה המטעה את הציבור לגבי הסיכונים העומדים בפניו .פעולה זו תבטיח לצרכנים מידע
נכון ,והיא מבוססת על הערכה מקיפה של  EPAלגבי הגלייפוסייט( comprehensive evaluation of
.(glyphosate
"לא אחראי לדרוש שתוויות של מוצרים יהיו לא מדויקות כאשר ה EPA -יודע שהמוצר אינו מהווה
סיכון לסרטן .אנו לא נאפשר לתוכנית הפגומה של קליפורניה להכתיב את המדיניות הפדרלית" ,אמר
אנדרו ווילר ,מנהל הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית((EPA
"זה קריטי כי סוכנויות הרגולציה הפדראלית כמו ה EPA -מעבירות לצרכנים מידע מדויק ומבוסס מדעית
על סיכונים שעלולים להוות עבורם חומרי הדברה .ההודעה של  EPAלרשמי הגלייפוסייט היא צעד
חשוב על מנת להבטיח שהמידע המשותף לציבור על תווית הדברה פדרלית הוא נכון ולא מטעה" .
באפריל ,ה EPA -עשתה את הצעד הבא בתהליך הבדיקה של גלייפוסייט .ה EPA -מצא  -כפי שהיה
בעבר  -כי הגלייפוסייט אינו מסרטן ,ואין סיכונים לבריאות הציבור כאשר משתמשים בגלייפוסייט
בהתאם לתווית הנוכחית .ממצאים מדעיים אלה תואמים את מסקנות סקירות מדעיות של מדינות רבות
אחרות וסוכנויות פדרליות אחרות.
ב 26 -בפברואר  ,2018בית המשפט המחוזי ,במחוז המזרחי של קליפורניה בארצות הברית ,הוציא צו
מניעה מקדמי למדינת קליפורניה המפסיק לאכוף את דרישות האזהרה של המדינה לגבי הגלייפוסייט
כמסרטן ,בין השאר על בסיס כי הצהרת האזהרה הנדרשת היא שקרית או מטעה .לא הוגש ערעור על צו
המניעה הראשוני והצו נשאר על כנו.
הרישום בקליפורניה של הגלייפוסייט כחומר במסגרת הצעה  65מבוסס על הסוכנות הבינלאומית לחקר
הסרטן ( )IARCהמסווגת אותו כ"סביר להניח כמסרטן לבני אדם" .ההערכה העצמאית של הEPA -
מבוססת על נתונים מדעיים זמינים וכללה מערך נתונים נרחב ורלוונטי יותר ממה ש IARC -התחשבה
בו במהלך הערכתה של הגלייפוסייט .שממנה הסיקו בסוכנות  EPAכי הגלייפוסייט הוא "לא צפוי להיות
מסרטן לבני אדם ".סיווג הסרטן של  EPAתואם הרבה פאנלים של מומחים בינלאומיים אחרים ורשויות
ורישוי אחרות.

בעלי רישוי למוצרי גלייפוסייט(בארצות הברית) הנושאים כעת את האזהרה של הצעה  65צריכים להגיש
טיוטת תווית מתוקנת המסירה אזהרה זו תוך  90יום ממועד המכתב(.)the letter
למידע נוסף על ההערכה המקיפה של  EPAלגבי גלייפוסייט ,בקר בכתובת
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP-2009-0361-0073
לקריאת ההודעה לבעלי רישוי ,לחצו כאן(.(click here

