Vážený pane/paní,
dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním hodnocení glyfosátu Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin (EFSA).
Evropský úřad pro bezpečnost potravin potvrdil 12. listopadu tohoto roku výsledky předchozích hodnocení
rizik s tím, že herbicid glyfosát nevykazuje karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti a nemá žádný
toxický vliv na plodnost, rozmnožování či embryonální vývoj. EFSA také konstatovala, že „výsledky
zkoumání nezakládají důvod pro klasifikaci glyfosátu jako pravděpodobného karcinogenu.“
EFSA je klíčovým orgánem Evropské unie pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.
Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a zajišťovat jednoznačnou komunikaci
o stávajících a nově vznikajících rizicích. Od srpna roku 2002 je Evropský úřad pro bezpečnost potravin
odpovědný za proces expertního hodnocení účinných látek používaných v Evropské unii v přípravcích
na ochranu rostlin. Tento úkol je v souladu s postupy a lhůtami stanovenými v právních předpisech EU
prováděn vědeckou komisí EFSA pro přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR Panel).
EFSA dospěla k těmto závěrům na základě přezkoumání všech dostupných studií a faktů týkajících se
glyfosátu, včetně nedávno publikované monografie agentury IARC. V závěrech EFSA zdůraznila, že se opírá
o nepřeberné množství důkazů a konstatovala, že existuje „výjimečně rozsáhlá“ databáze týkající se
glyfosátu, a že „toxikologické hodnocení předložené zpravodajskou členskou zemí (Německo), které bylo
schváleno v rámci oponentního expertního hodnocení, se opírá o velké množství platných studií.“
Richard Garnett, předseda Glyphosate Task Force (GTF), uvedl: „Závěry publikované Evropským úřadem
pro bezpečnost potravin jsou dalším klíčovým milníkem v procesu re-registrace ze strany evropských
regulatorních orgánů a potvrzují předchozí hodnocení glyfosátu regulatorními orgány po celém světě, které
soustavně docházejí k závěru, že použití glyfosátu nepředstavuje žádné nepřijatelné riziko pro zdraví lidí,
zvířat nebo životní prostředí.“
S ohledem na závěry, ke kterým dospěla EFSA, vypracuje Evropská komise hodnotící zprávu a návrh,
o němž budou hlasovat zástupci 28 členských států na zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata,
potraviny a krmiva v průběhu několika nadcházejících měsíců.
V další fázi budou příslušné vnitrostátní regulatorní orgány posuzovat žádosti o obnovení autorizace pro
příslušné obchodní formulace přípravků.
O dalším vývoji Vás budeme informovat.
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Glyfosát nezpůsobuje rakovinu – k tomuto závěru došli odborníci Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin (EFSA) a experti jednotlivých členských zemí.
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opírá o nepřeberné množství důkazů a konstatovala, že existuje “výjimečně rozsáhlá” databáze týkající se
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Zdroje informací:
www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112
www.glyphosate.eu/news/efsa-confirms-earlier-regulatory-assessments-regarding-glyphosates-safety-profile

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte: Miluše Dvoržáková, konzultant
společnosti Monsanto, tel:00420 602 244 572, email: mirapol@seznam.cz nebo své dotazy směřujte
na discover.monsanto.com

