Glyfosát nespôsobuje rakovinu – k tomuto najnovšiemu záveru došli odborníci
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a experti jednotlivých členských štátov.
(Bratislava, 12. 11. 2015) – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín potvrdil výsledky predchádzajúcich
hodnotení rizík so záverom, že herbicíd glyfosát nepreukazuje karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti
a nemá žiadny toxický vplyv na plodnosť, rozmnožovanie či embryonálny vývoj. EFSA tiež konštatovala,
že „výsledky skúmania nezakladajú dôvod pre klasifikáciu glyfosátu ako pravdepodobného karcinogénu.“
EFSA je kľúčovým orgánom Európskej únie pre hodnotenie rizík v oblasti bezpečnosti potravín a krmív.
Poslaním úradu je poskytovať nezávislá vedecká stanoviska a zaisťovať jednoznačnú komunikáciu
o existujúcich a novo vznikajúcich rizikách. Od augusta roku 2002 je Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
zodpovedný za proces expertného hodnotenia účinných látok používaných v Európskej únii v prípravkoch
na ochranu rastlín. Táto úloha je v súlade s postupmi a lehotami stanovenými v právnych predpisoch EÚ
vykonávaná prostredníctvom vedeckej komisie EFSA pre prípravky na ochranu rastlín a rezídua prípravkov
na ochranu rastlín (PPR Panel).
EFSA dospela k týmto záverom na základe preskúmania všetkých dostupných štúdií a faktov týkajúcich sa
glyfosátu, vrátane nedávno publikovanej monografie agentúry IARC. V svojich záveroch EFSA zdôraznila,
že sa opiera o nepreberné množstvo dôkazov a konštatovala, že existuje „výnimočne rozsiahla” databáza
týkajúca sa glyfosátu, a že „toxikologické hodnotenie predložené spravodajskou členskou krajinou (Německo),
ktoré bolo prijaté v rámci oponentného expertného hodnotenia sa opiera o množstvo platných štúdií.“
Richard Garnett, predseda Glyphosate Task Force (GTF), uviedol: „Závery publikované Európskym úradom
pre bezpečnosť potravín sú ďalším kľúčovým míľnikom v procese re-registrácie zo strany európskych
regulačných orgánov. Toto hodnotenie potvrdzuje predchádzajúce hodnotenia glyfosátu regulačnými
orgánmi po celom svete, ktoré sústavne k prichádzajú k záveru, že použitie glyfosátu nepredstavuje žiadne
neprijateľné riziko pre ľudské zdravie, zvieratá alebo životné prostredie.“
S ohľadom na závery EFSA, vypracuje Európska komisia hodnotiacu správu, ktorú bude nasledovať
usmernenie s návrhom, o ktorom budú hlasovať zástupcovia 28 členských štátov na zasadnutí Stáleho výboru
pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá v priebehu nadchádzajúcich mesiacoch.
V nasledujúcej fáze budú kompetentné národné regulačné orgány posudzovať žiadosti o obnovenie
autorizácie pre príslušné obchodné formulácie prípravkov.
Zdroje informácií:
www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112
www.glyphosate.eu/news/efsa-confirms-earlier-regulatory-assessments-regarding-glyphosates-safety-profile
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