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COMUNICAT DE PRESA LAPAR  

 

 

Comisia Europeana, propune reautorizarea pentru inca 10 ani a utilizarii 

glifosatului  

 

Comisia Europeană, a cerut supunerea la vot, in cadrul unei Comisii Permanente 

alcatuita din experți delegați din fiecare dintre cele 28 de Guverne Naționale 

membre ale UE, a reautorizarii folosirii glifosatului pentru o noua perioada de 10 

ani. 

Comisia se va intruni pe data de 25 octombrie si va avea un singur punct pe 

ordinea de zi: reautorizarea folosirii glifosatului pentru o noua perioada de 10 de 

ani.  

Comisia Europeana, a propus reautorizarea folosirii glifosatului pentru o noua 

perioada de zece ani, în ciuda faptului că Franța, Austria și Italia și-au declarat 

public opoziția, iar Parisul semnalează că este gata să ia în considerare o perioadă 

mai scurtă de licențiere. 

Conform protocoalelor semnate cu ocazia Reuniunii din 5 octombrie, Comisia a 

avertizat asupra posibilelor consecințe financiare ale unei actiuni de lobby condusă 

de gigantul agronomic american Monsanto. Acesta a amenintat cu intierea unei 

proceduri judiciare în cazul în care nu va fi luată nicio decizie cu privire la 

reautorizarea folsoirii glifosatului. 

Comisia, s-a exprimat în sensul ca rezultatul evaluării UE privind potențialul 

cancerigen  al glifosatului a fost pus la îndoială. Îndoielile privind concluziile 

Agenției Europene pentru Produse Chimice și ale Autorității Europene pentru 

Siguranța Alimentară au făcut obiectul unei audieri a Parlamentului European în 

această săptămână. 

 

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. 

 


