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Nové limity EÚ pre rezíduá pesticídov v potravinách ohrozujú zdravie spotrebiteľov.

Počnúc prvým septembrovým týždňom zjednotila Európska Komisia (EK) Maximálne prípustné limity
rezíduí pesticídov v potravinách (MRL), žiaľ na úrovni najvyšších existujúcich limitov v krajinách EÚ.
Doteraz mohla každá krajina definovať vlastné limity pre rezíduá jednotlivých pesticídov, čím chránila
svojich spotrebiteľov na základe odporúčaní domácich odborníkov. Tento krok spôsobí zvýšenie
limitov MRL aj na Slovensku. EK odôvodňuje zjednocovanie limitov zjednodušením situácie pre
producentov a obchodníkov s potravinami. Nové, zvýšené limity MRL však v nadväznosti na normy
a oficiálnu metodiku EÚ v mnohých (100kách) prípadov ohrozujú zdravie spotrebiteľov, čo preukázala
štúdia spracovaná pre organizácie Greenpeace (Nemecko) a Global 2000 (Rakúsko). Konkrétne
konzumácia jabĺk, broskýň, hrozna, paradajok a papriky môže pri nových európskych limitoch MRL
ohrozovať zdravie predovšetkým u detí.
Vychádzajúc z výsledkov oficiálneho monitoringu potravín v EÚ bolo v potravinách analyzovaných
celkovo viac ako 349 rôznych pesticídov. 45,7% z monitorovaných potravín v EÚ obsahuje rezíduá
pesticídov. Viac ako 25% obsahuje 2 a viac druhy pesticídov, viac ako 5% ovocia, zeleniny a obilnín
obsahuje 5 a viac druhov rôznych pesticídov.
Súčasné opatrenia EK podľa nášho názoru neochraňujú spotrebiteľa ale producenta a výrobcov
pesticídov. Kedy sa napríklad, pri definovaní limitov rezíduí v potravinách, nezohľadňuje kumulatívny
efekt viacerých druhov rezíduí a pri schvaľovaní používania jednotlivých pesticídov nezohľadňuje
efekt narušenia hormonálneho systému človeka.
Sme presvedčený že ovocie a zelenina sú dôležitou súčasťou zdravej výživy nás všetkých a detí zvlášť,
preto CEPTA nesúhlasí so zvyšovaním MRL v krajinách EÚ. Požadujeme od kompetentných
pracovníkov zabezpečenie zdravých potravín pre všetkých spotrebiteľov. Pripájame sa k protestom
mimovládnych organizácii v celej EÚ a podporujeme iniciatívu organizácií Natuur en Milieu a PAN
Europe ktoré podali toto rozhodnutie EK na Európsky súdny dvor (ESD). „Európska komisia zlyhala vo
svojej povinnosti zaviesť čo najnižšie možné limity MRL“ povedal koordinátor európskej siete
organizácií PAN –Europe, Elliott Cannell.

Spotrebiteľom v SR môžeme do vyriešenia sporu na ESD a prípadného definovania nových MRL
odporučiť aby:
-

žiadali od predajcov potravín zavedenie, kontrolu a publikovanie interných limitov pre obsah
rezíduí a vylúčenie potravín s rezíduami nebezpečnými pesticídmi tak ako je tomu v mnohých
obchodných sieťach napr. v Anglicku, Nemecku, Švajčiarsku

-

-

-

požadovali od slovenských kompetentných orgánov (Štátna veterinárna a potravinová
správa), ktoré nás reprezentujú v Európskej komisii bezodkladnú nápravu na úrovni EÚ – nové
a bezpečné limity MRL,
požadovali od slovenských europoslancov a europoslankýň podporu prísnej legislatívy EÚ
v oblasti používania pesticídov, ktorá bude na schvaľovaní v Európskom parlamente už
onedlho (jeseň 2008), ako aj zabezpečenie maximálnej ochrany zdravia a informovanosti
spotrebiteľov,
zodpovedne vyberali potraviny, pokiaľ možno dobre poznali ich producenta,
istotu zdravých potravín majú spotrebitelia zabezpečenú len v biopotravinách (certifikované
potraviny z ekologickej produkcie) alebo vo vlastnej produkcii.
pomohli pri aktivitách CEPTA za zníženie rezíduí pesticídov v potravinách a životnom prostredí
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