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Tisková zpráva:

Otevřený dopis ministrům, aby přijali nezbytná opatření k okamžité
reformě povolování pesticidů
Organizace sdružené v kampani Česko proti chudobě a nerovnostem se připojily k manifestu evropské
koalice „Občané pro regulaci pesticidů na základě vědeckých poznatků“ a vyzývají ministra zemědělství,
životního prostředí a zdravotnictví, aby neprodleně přijali opatření, která zajistí zvýšení ochrany před
pesticidy.
Manifest vychází z množství vědeckých studií, které prokazují souvislost mezi používáním pesticidů a
dopady na zdraví obyvatel, biodiverzitu a životní prostředí1. Tyto studie například odhalují nezvykle
vysokou míru nemocnosti v rodinách zemědělců a obyvatel zemědělských oblastí v Evropě,2 či vysoké
hladiny zjištěných reziduí pesticidů v potravinách3 a spodních vodách. Je zřejmé, že současný systém
posuzování rizik při využívání pesticidů selhává a jejich používání je v rozporu s nařízením EP a vědeckými
poznatky o jejich škodlivosti i nadále povolováno.
Evropská koalice také poukazuje na velké tlaky a konflikty zájmů ze stran agrochemických korporací, když
jsou zapojeny do vývoje metod hodnocení rizik pesticidů, nebo aktivně sabotují vědecké poznatky – jako
tomu bylo v případě tzv. Monsanto Papers.4
V přímém rozporu s vědeckými poznatky však před dvěma týdny zmírnil ministr zemědělství Miroslav
Toman původně avizovaný zákaz použití glyfosátu pro urychlení dozrávání plodin, poté co zřejmě podlehl
právě zákulisnímu tlaku agrokorporací.5
Manifest přichází v rozhodujícím okamžiku: Evropská komise předložila návrh na zvýšení transparentnosti
evropského práva týkajícího se potravin, Evropský parlament zřídil zvláštní výbor (PEST), který má
prošetřit povolovací řízení Evropské unie v oblasti pesticidů a předloží svá doporučení v nejbližších dnech.
Tato doba je tedy politicky příznivá pro hledání řešení palčivé situace ohledně pesticidů.
Z těchto důvodů vyzýváme ministry, aby na základě Manifestu a v souladu s ním přijali příslušné kroky a
opatření, která pomohou ochránit obyvatele a životní prostředí před dalším poškozováním.
K manifestu Občané pro regulaci pesticidů na základě vědeckých poznatků se připojilo více než 120 organizací
na ochranu životního prostředí, zdraví, vědeckých a lékařských organizací i zainteresovaných jednotlivců. Za
Českou republiku se připojily v rámci kampaně Česko proti chudobě a nerovnostem organizace Eurosolar a
Ekumenická akademie.
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