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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a
Parlamentului European a votat astăzi în favoarea eliminării treptate a glifosatului
în Europa în urmatorii trei ani.
Deși votul nu are nicio importanță juridică, mesajul Parlamentului se adaugă
presiunii politice din ce în ce mai mari manifestate in Europa cu privire la folosinta
glifosatului.
Votul Comisiei ENVI a fost exprimat in sensul adoptarii unei rezoluții prin care
solicită Comisiei Europene "să adopte măsurile necesare pentru a elimina treptat
substanța activă glifosat în Uniunea Europeană până cel târziu la 15 decembrie
2020. Un total de 39 de parlamentari au votat în favoarea rezoluției, în timp ce 10
s-au abținut și 9 au votat împotrivă.
Acest vot vine in contextul in care Comisia Europeană a cerut supunerea la vot in
data de 25 octombrie 2017, in cadrul unei Comisii Permanente alcatuita din experți
delegați de fiecare dintre cele 28 de guverne naționale membre ale UE, a
reautorizarii folosirii glifosatului pentru o noua perioada de 10 ani.
Oficialii diplomatici au declarat pentru POLITICO că atât Franța, cât și Italia și-au
exprimat intenția de a vota împotriva propunerii Comisiei privind glifosatul.
Alții, cum ar fi Grecia, Germania, Irlanda și Portugalia, nu au luat inca o decizie,
în timp ce Regatul Unit, Olanda, Spania, Danemarca, Suedia, Estonia, Bulgaria și
Letonia au declarat că intenționează să sprijine reînnoirea utilizarii glifosatului.
Săptămâna trecută, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța va
ajuta fermierii să treacă de la folosirea glifosatului prin finanțarea cercetării
alternativelor la glifosat. "A amâna problema glifosatului încă 10 ani nu este o idee
bună pentru că trebuie să ne asumăm responsabilitățile în fața istoriei", a spus el.

Cu stima,
Presedinte LAPAR
Laurentiu BACIU

Despe LAPAR
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) este o federaţie
naţională, înfiinţată în anul 2001 în scopul de a apara interesele producătorilor
agricoli, stabilite prin hotărâri proprii şi ale organizaţiilor profesionale componente,
în relaţiile cu organele administraţiei centrale, cu alte asociaţii şi federaţii, interne şi
internationale, gestionare de politici şi programe pentru agricultură, fonduri
destinate activitătii din agricultură şi alte asemenea. Este formată din Asociaţii ale
Producătorilor Agricoli (APA) şi societăţii comerciale care exploatează teren
agricol. LAPAR este membru fondator OIPA. LAPAR este membra ELO, Asociaţia
Europeană a Proprietarilor de Terenuri.

