ISRI wspiera rezolucję CSG dotyczącą naukowych dowodów w ocenie wypełnienia gumowego
z recyklingu
Instytut ds. Odzyskiwania Odpadów (Institute of Scrap Recycling Industries, ISRI) pochwalił Radę Rządów
Stanowych (Council of State Governments, CSG), która jednogłośnie zatwierdziła rezolucję, zauważając, że dowody
naukowe powinny mieć kluczowe znaczenie przy ocenie nawierzchni z gumy pochodzącej z recyklingu. Rezolucja
została przedstawiona Komitetowi ds. Energii i Ochrony Środowiska CSG przez senatora stanu Minnesota, Jeremy’ego
Millera (R-Winona), w kontekście niedawnej debaty dotyczącej wykorzystania gumy pochodzącej z recyklingu,
zwłaszcza w przypadku niepotwierdzonych doniesień dotyczących kwestii zdrowotnych. Dokument, zatytułowany
„Rezolucja w sprawie wykorzystania dowodów naukowych związanych z kwestią instalacji nawierzchni boisk
sportowych ze sztucznej murawy wykonanej z recyklingowanego wypełnienia gumowego” (Resolution on Utilizing
Science- Based Evidence Related to the Issue of Installation of Artificial Turf Athletic Fields Made of Recycled Rubber
Infill), wezwał naukowców, aby przedkładali dowody nad przypuszczeniami w ocenie gum pochodzących z recyklingu
oraz aby terminowo zakończyli federalne badanie wielu agencji, będące obecnie w toku. ISRI zdecydowanie popiera
i pochwala przyjęcie tej rezolucji, co niewątpliwie zwiększy świadomość prawodawców stanowych na temat
nieuzasadnionego charakteru obecnych zastrzeżeń w debacie nad recyklingiem gumy - powiedział przewodniczący
ISRI, Robin Wiener. - Obecnie istnieje ponad 90 recenzowanych badań naukowych wykazujących, że nie ma
zwiększonego ryzyka zdrowotnego dla sportowców ćwiczących na sztucznej nawierzchni wykonanej z gumy
pochodzącej z recyklingu, przy braku wiarygodnych dowodów przeciwnych, i kluczowe jest, aby fakt ten stal się
szeroko znany decydentom. Miller dodał: Stworzenie naszym dzieciom bezpiecznego środowiska do zabawy jest dla
mnie priorytetem, zarówno dla rodzica, jak i prawodawcy. Recykling opon oczyszcza i zachowuje naturalne
środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zachęcamy dzieci do udziału w prozdrowotnych zajęciach
i wykonywania większej ilości ćwiczeń, a materiał z recyklingowanych opon jest źródłem bezpiecznej, dostępnej
sztucznej murawy. Wiarygodna nauka zademonstrowała to wielokrotnie. Konieczne jest, aby inni, stanowi i lokalni,
prawodawcy uważnie przeanalizowali fakty, podejmując kluczowe decyzje dotyczące naszych dzieci i odrzucając
wnioski, które nie zostały poparte przez naukę. Komitet CSG po krótkiej dyskusji na ten temat jednogłośnie
zatwierdził rezolucję i został poparty przez Komitet Wykonawczy CSG.
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