Vážená pani ministerka pôdohospodárstva SR,

v dňoch 18. a 19.05.2016 sa bude v Stálom výbore EÚ pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (PAFF) hlasovať
aj o predĺžení autorizácie účinnej látky GLYFOSÁT (napr. v Roundop-e) v herbicídoch na ďalších 15 (resp. 9)
rokov. Aj Slovensko bude na hlasovaní zastupovať vyslaný/á zástupca/zástupkyňa.
Pani ministerka, v mene Agro-eko fóra Vás žiadame, aby Slovensko na základe princípu predbežnej
opatrnosti a ochrany verejného záujmu – predovšetkým zdravia ľudí, nepodporilo opätovné schválenie
používania glyfosátu do jednoznačného odstránenia sporov v interpretácii výsledkov vedeckých výskumov
v hodnotení škodlivosti a toxicity glyfosátu (napr. IARC verzus EFSA).
Túto látku v roku 2015 zaradila Agentúra pre výskum rakoviny (IARC) pri Svetovej zdravotníckej organizácii
(WHO) za „potenciálny karcinogén“ na základe evidovaného a opakovane preukázaného negatívneho vplyvu
na ľudské zdravie, ako aj na pokusné zvieratá. IARC vyhodnocovala vedecké, verejne prístupné štúdie toxicity
glyfosátu, v jej odbornom paneli bolo 17 uznávaných, medzinárodných a nezávislých vedcov bez konfliktu
záujmov. Glyfosát mal preukázané napr. karcinogénne vplyvy na lymfatický systém človeka (Non-HodkgkinLymphoma). Treba dodať, že opakované používanie glyfosátu prináša negatívne dôsledky aj pre samotné
poľnohospodárstvo – vznik „superburín“ a pod.
Ako iste viete, glyfosát (od firmy Monsanto) je najpredávanejšou účinnou látkou v pesticídoch na svete so
ziskom niekoľko mld. USD ročne. Po zverejnení tohto výsledku sa rozpútal veľký boj - boj lobistov,
ochraňujúcich zisk súkromných firiem a vedcov, politikov a občianskych organizácii, ochraňujúcich verejný
záujem – zdravie ľudí, prírodné ekosystémy a životné prostredie. Následne dala Európska komisia cez svoj
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) oficiálne prehodnotiť škodlivosť glyfosátu v nemeckom BfR
(German Federal Institute of Risk Assessment), ktorý na základe neverejných štúdií zadávaných a platených
producentom vyhodnotil, že táto účinná látka je v poriadku.
Na základe tohto oficiálneho výsledku sa 8.marca 2016 hlasovalo v stálom výbore PAFF o re-autorizácii
glyfosátu, no pre odmietavé či zdržanlivé postoje viacerých členských štátov – napr. Francúzska, Talianska,
Švédska, Rakúska, Nemecka a pod. sa hlasovanie odložilo (na máj).
Ak by malo mať Slovensko opäť podporný postoj ku glyfosátu, žiadame Vás o predloženie štúdií, akceptovaných
širokou vedeckou obcou, na základe ktorých Slovensko presadzuje tento postoj. Tým neguje výsledky
zverejnených vedeckých štúdií hodnotených nezávislým medzinárodným panelom odborníkov WHO/IARC, ako
aj odmietavý, resp. zdržanlivý postoj viacerých členských štátov EÚ menovaných vyššie. Vieme, že v marci 2016
Slovensko podporovalo re-autorizáciu glyfosátu na ďalších 15 rokov, čo pri širokom používaní glyfosátu (napr.
herbicíd Roundup a pod.) považujeme za neakceptovateľné ohrozovanie zdravia ľudí, prírodných ekosystémov
a životného prostredia. Aj na Slovensku je glyfosát najpoužívanejším pesticídom, resp. účinnou látkou, a to
nielen v poľnohospodárstve, ale aj v iných oblastiach – urbanizované plochy (parky, ihriská a pod.), v rezorte
dopravy (napr. železnice), používajú ho aj ľudia v záhradkách a pod.
Zároveň Vás žiadame, aby Slovensko na úrovni EÚ iniciovalo zmenu autorizačného procesu účinných látok
pesticídov v Európskej únii (Nar. 1107/2009) tak, aby sa akákoľvek látka uvoľňovaná do životného prostredia
posudzovala v procese nezávislom od producenta a plne zverejnenom vedeckej obci i verejnosti. Rovnako
tak, aby sa v krajinách EÚ začali dôsledne presadzovať princípy pesticídovej smernice DIR 2009/128/EC
(sprísniť kontrolu jej implementácie), ktorá jednoznačne uprednostňuje nechemické formy ochrany rastlín
pred používaním chemických pesticídov. Aj na Slovensku máme v tejto oblasti veľké a systémové rezervy.
V tejto veci Vám v prípade úprimného záujmu MPRV SR budeme nápomocní.
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S pozdravom
za Agro-eko fórum
Ing. Daniel Lešinský, PhD (CEPTA, koordinátor Agro-eko fóra)
Mgr. Katarína Nikodemová, (Greenpeace CEE, Slovakia)

Kontakty:
D.Lešinský - mail: lesinsky@changenet.sk; mob.: +421 905581076
K.Nikodemová – mail: katarina.nikodemova@greenpeace.org; mob.: +421 915 398120

Agro-eko fórum je platforma 21 mimovládnych organizácii presadzujúcich trvaloudržateľné
poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka na Slovensku od roku 2004; viac na stránke:
http://www.cepta.sk/index.php/sk/agro-eko-forum
Členské organizácie Agro-eko fóra:




















Agrokruh (http://www.agrokruh.net)
Alter Nativa o.z (http://www.alter-nativa.sk);
Centrum environmentálnych aktivít (http://www.cea.sk, http://www.biospotrebitel.sk);
CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (http://www.cepta.sk);
Dych života n.o. ( phwumpa@hotmail.com, bez stránky);
Ekotrend Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva (http://www.ecotrend.sk);
FONTIS OZ (www.zitava.sk/fontis, fontis@wrable.sk);
Greenpeace (http://www.greenpeace.sk);
Mašekov mlyn (http://www.ffmm.sk);
Ochrana dravcov na Slovensku (http://www.dravce.sk);

Oikos; (jan.supuka@gmail.com, bez stránky);
PANGEA (http://ozpangaea.wordpress.com/, vass.ludovit@gmail.com);
Priatelia Zeme-CEPA; (http://www.priateliazeme.sk/cepa)
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko (http://www.sovs.sk);
Sloboda zvierat (http://www.slobodazvierat.sk);
TATRY o.z. (http://www.ekokompas.host.sk);
Zaježová o.z. (http://www.zajezka.sk);
Živá planéta o.z. ( biokrekra@gmail.com, bez stránky);
Živica o.z. (http://www.zivica.sk).

Partneri Agro-eko fóra:



Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie (http://www.daphne.sk);
WWF Danube - Carpathian Program (http://www.fscslovakia.sk);

Zdroj info: Viac informácii ku kauze re-autorizácii GLYFOSÁTu v EÚ nájdete aj na stránke:

http://www.cepta.sk/index.php/sk/pesticidy-a-potraviny
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