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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0928/2012, ktorú predkladá Silvia Beltran Palladares (španielska 
štátna občianka) v mene Európskej platformy pre spotrebiteľov a životné 
prostredie, o ohrození ľudského zdravia pesticídmi

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície žiada, aby sa študoval všeobecný vplyv kontaminácie pesticídmi 
a chemikáliami na ľudské zdravie, ako aj zákaz predaja týchto látok. Z doterajších štúdií 
vypracovaných jednotlivými výskumníkmi, napríklad prof. Miquelom Portom, vyplýva, že 
krv mnohých ľudí obsahuje veľké množstvo DDT, hoci táto látka je už dlhé roky zakázaná. 
V inej štúdii, ktorá sa uskutočnila vo Francúzsku, sa preukázalo, že v tele mladého človeka sa 
môže za jediný deň nahromadiť 45 kontaminantov z výrobkov, ktoré požije, a z obalov, 
v ktorých boli tieto výrobky zabalené. Predkladateľka petície dodáva, že pôvod mnohých
chorôb, ktorých príčinu nie je možné vysvetliť (napríklad rakoviny, Alzheimerovej 
a Parkinsonovej choroby) sa skrýva práve v tomto type produktov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Predkladateľka petície je znepokojená kontaminantmi v potravinách, predovšetkým rezíduami 
pesticídov. Naliehavo požaduje prijatie opatrení týkajúcich sa uplatňovania požiadaviek 
Európskej únie na dovážané potraviny, vytvorenie pracovnej skupiny na posúdenie chorôb 
z povolania u poľnohospodárov, ako aj „prirodzenú“ ochranu rastlín.
Povoľovanie produktov na ochranu rastlín (tzv. pesticídov) je v Európskej únii regulované 
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a jeho cieľom je ochrana ľudského zdravia a životného prostredia (nariadenie (ES) 
č. 1107/20091). Systém povoľovania produktov na ochranu rastlín v EÚ možno prakticky 
považovať za najprísnejší regulačný systém na svete, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie 
údajov. Je založený na rozsiahlom posúdení rizík, ktoré vykonávajú členské štáty a Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Povoľujú sa len tie produkty na ochranu rastlín, ktoré 
sa považujú za bezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Výsledkom uplatňovania tohto prísneho systému povolení je, že v súčasnosti má povolenie 
len približne 40 % produktov na ochranu rastlín zo všetkých produktov, ktoré boli na trhu 
do roku 1993. Na druhej strane však treba zohľadniť skutočnosť, že technicky nie je možné 
vyhnúť sa nepatrným stopám perzistentných produktov na ochranu rastlín, ktoré síce nie sú na 
trhu, ale používali sa v minulosti (napr. DDT), a to dokonca aj vtedy, keď už sa dlhodobo 
nepoužívajú.

Právne predpisy Európskej únie takisto zaručujú ochranu spotrebiteľov a vymedzujú 
maximálnu úroveň rezíduí (MRL) pesticídov povolenú v potravinách a krmivách (nariadenie 
(ES) č. 396/20052). MRL sa uplatňuje pri poľnohospodárskych komoditách vyrobených v EÚ, 
ako aj pri dovážaných poľnohospodárskych komoditách.

Dodržiavanie MRL sa pravidelne kontroluje prostredníctvom úradných kontrol predpísaných 
v právnych predpisoch EÚ (nariadenie (ES) č. 882/20043 a nariadenie (ES) č. 396/2005). 
Prísnejšie kontroly sú predpísané aj pre niektoré poľnohospodárske komodity dovážané 
z krajín mimo EÚ, pri ktorých boli zistené určité riziká (nariadenie (ES) č. 669/20094).

Pokiaľ ide o používanie produktov na ochranu rastlín, Komisia by rada upozornila na 
skutočnosť, že v priebehu povoľovania sa vymedzujú požiadavky na označenie jednotlivých 
produktov. Tieto požiadavky na označenie (nariadenie (ES) č. 1272/20085) musia byť 
uvedené na všetkých obaloch a zahŕňajú hľadiská relevantné pre osobnú ochranu používateľa, 
ako aj (podľa okolností) obmedzenia použitia z hľadiska ochrany životného prostredia. Za 
dodržiavanie požiadaviek uvedených na označení zodpovedajú poľnohospodári a 
používatelia. Okrem toho ustanovenia smernice 2009/128/ES6 o udržateľnom využití 
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pesticídov nabádajú na poskytovanie podrobnejších informácií a odbornú prípravu 
používateľov.

Okrem vysvetlených právnych prepisov Európskej únie, ktorými sa vymedzuje povoľovanie 
produktov na ochranu rastlín na základe prísnych kritérií a stanovujú MRL, sú Komisia 
a členské štáty ďalej podporujú trvalo udržateľné používanie pesticídov (smernica 
2009/128/ES). Napríklad, od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali všetky potrebné 
opatrenia na podporu integrovanej ochrany proti škodcom s malou spotrebou pesticídov. To 
zahŕňa aj feromónové techniky, o ktorých sa zmienila predkladateľka petície. Ďalej by 
členské štáty mali do roku 2012 prijať národné akčné plány, v ktorých stanovia ciele na 
zníženie vplyvu pesticídov na ľudské zdravie (vrátane ochrany zamestnancov) a životného 
prostredia. Požaduje sa monitorovanie látok, ktoré vyvolávajú určité znepokojenie.
V nariadení (ES) č. 1107/2009 sú stanovené prísne kritériá povoľovania založené na ochrane 
zdravia a životného prostredia. To znamená, že nie je možné povoliť látky klasifikované ako 
karcinogénne, poškodzujúce reprodukciu alebo mutagénne (kategórie 1A alebo 1B podľa 
nariadenia (ES) č. 1272/2008), látky spôsobujúce endokrinné poruchy, perzistentné organické 
znečisťujúce látky (POP), perzistentné bioakumulatívne a toxické (PBT) látky alebo veľmi 
perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) (a preto nepoužívané) látky, okrem prípadov, 
keď je expozícia ľudí zanedbateľná.

Komisia by rada uistila predkladateľku petície, že prostredníctvom platných právnych 
predpisov Európskej únie, ktoré sa týkajú povoľovania produktov (nariadenie (ES) 
č. 1107/2009), stanovenia maximálnej úrovne rezíduí, relevantných oficiálnych kontrol 
(nariadenia (ES) č. 396/2005, č. 882/2004 a č. 669/2009) a udržateľného využitia pesticídov 
(smernica 2009/128/ES) je zaistená vysoká úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti a životného 
prostredia. 

Komisia by ďalej rada zdôraznila, že vykonávanie právnych predpisov je nepretržitý proces 
a že v prípade uvedených legislatívnych aktov sa neustále pracuje s cieľom chrániť ľudské 
zdravie a životné prostredie.


