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Cultivar a Segurança
  LAVE AS LUVAS APÓS A APLICAÇÃO
  E ANTES DE AS USAR

 

ENTREGUE AS EMBALAGENS 
VAZIAS DE PRODUTOS 
FITOFARMACÊUTICOS NUM PONTO 
DE RETOMA VALORFITO

Considerando as conclusões da EFSA, a 
Comissão Europeia irá preparar um relatório 
de avaliação, seguido de um regulamento com 
uma proposta que será submetida a votação 
pelos representantes dos 28 Estados-membro 
na Comissão Permanente das Plantas, 
Animais, Alimentos e Alimentação, durante os 
próximos meses.

In Glyphosate Task Force
Ver relatório da EFSA 
http: / /www.efsa.europa.eu/en/efsajour-
nal/pub/4302

As seguintes empresas são membros confirmados do GTF: 
ADAMA Agan Ltd., Agria S.A., Agro Trade GmbH, Albaugh UK Limited, 
Arysta Lifesciences SAS, Barclay Chemicals (Manufacturing) Ltd., 
Brokden SL, Bros Spolka Jawna B. P. Miranowscy, Cheminova A/S, 
Coromandel International Ltd, Dow AgroSciences LLC., EXCEL CROP 
CARE(Europe) NV, Helm AG, Industrias Afrasa S.A., Monsanto Europe 
S.A./N.V., Nufarm GmbH & Co KG, Rotam Agrochemical Europe 
Limited, Sapec Agro S.A., Sinon Corporation, Société Financière de 
Pontarlier, Syngenta Limited, United Phosphorus Ltd, Wynca UK 
Limited. www.glyphosate.eu

EFSA confirma avaliações regulamentares anteriores sobre o 
perfil de segurança do glifosato

A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) confirmou o resultado das 
avaliações de risco anteriormente efetuadas pelas autoridades reguladoras, con-
cluindo que o herbicida glifosato não demonstra propriedades carcinogénicas 
nem mutagénicas e não tem qualquer efeito tóxico sobre a fertilidade, reprodução 
ou desenvolvimento embrionário. Segundo a EFSA, "é improvável o glifosato 
representar um perigo cancerígeno para os seres humanos e a evidência não 
suporta uma classificação, no que diz respeito ao seu potencial carcinogénico, 
segundo o Regulamento (CE) nº 1272/2008".

A EFSA chegou a estas conclusões depois de ter analisado um conjunto de estu-
dos e dados relacionados com o glifosato. As conclusões da EFSA enfatizam o 
peso esmagador da evidência, afirmando que há "um enorme" banco de dados do 
glifosato e que "a avaliação toxicológica adotada pelo Estado-Membro relator e 
acordado durante a avaliação como os outros EM assenta numa magnitude de 
estudos válidos, mais do que num estudo específico. 

Richard Garnett, presidente da GTF  (Glyphosate Task Force) afirmou que "a con-
clusão da EFSA finaliza mais um marco no processo de reavaliação do glifosato 
pelas autoridades reguladoras europeias. Confirma as avaliações anteriores do 
glifosato pelas autoridades reguladoras em todo o mundo que consistentemente 
concluíram que a aplicação do glifosato não representa nenhum risco inaceitável 
para a saúde humana, dos animais ou para o ambiente".

EFSA confirma avaliações 
regulamentares anteriores
sobre o perfil de segurança 
do glifosato
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