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POVZETEK
V magistrskem diplomskem delu z naslovom Pravo in zdrava hrana je predstavljen pojem zdrave hrane
in pomen njegovega normativnega urejanja. Že starejša medicinska spoznanja potrjujejo vpliv hrane na
človekovo zdravje in pojav bolezni, zato je ključno, da s pomočjo prava omogočamo, da je na voljo
hrana, ki po zaužitju ne predstavlja tveganja za posameznikovo zdravje. V prvem delu magistrskega
diplomskega dela je na kratko predstavljen vpliv hrane na pojav bolezni. Ker je zdravje izjemnega
pomena za ekonomsko in socialno stabilnost države, ga varujemo tudi s pomočjo živilske zakonodaje,
ki skrbi za visoko raven kvalitete živil, s čimer se zmanjša oziroma izniči tveganja nevarnosti za
človekovo zdravje. To dosegamo tudi preko zakonodajnega urejanja kemičnih onesnaževalcev hrane,
kamor sodijo pesticidi in aditivi. V drugem delu je podrobneje predstavljeno zakonodajno urejanje
pesticidov, njihovih ostankov v hrani ter aditivov, katerega namen je preprečiti, da bi njihova uporaba v
procesu proizvodnje hrane škodovala posamezniku, ki jo bo zaužil. V nadaljevanju dela sta predstavljeni
pravica do zdravja in pravica do hrane. Opisano je razumevanje obeh pravic tako v mednarodni, kot v
slovenski ureditvi. Pravica do hrane se v mednarodni sferi zagotavlja široko – ne zgolj kot varstvo pred
lakoto, temveč se želi preko nje zagotoviti pravica do ustrezne hrane. Pojem ustrezne hrane je natančno
opredelil Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice. V Splošnem komentarju št. 12 o pravici do
ustrezne hrane je definiral pojem »ustreznosti« ter zagotavljanje pravice povezal s trajnostnim razvojem.
S tem je pravico do hrane močno približal razumevanju pravice do zdrave hrane. Ker Ustava Republike
Slovenije ne vsebuje pravice do hrane, je v zadnjem delu predstavljena možnost uresničitve pravice do
zdrave oz. ustrezne hrane v slovenskem pravnem prostoru.
KLJUČNE BESEDE: živilska zakonodaja, pesticidi, fitofarmacevtska sredstva, aditivi, zdrava hrana,
ustrezna hrana, pravica do zdravja, pravica do hrane.
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SUMMARY
In the master thesis entitled The Law and Healthy Food, the notion of healthy food and the significance
of its normative regulation are presented. Even older medical findings confirm the impact that food has
on human health and the onset of illness, so it is crucial that, with the help of the law, we ensure the
availability of food which does not pose a risk to an individual's health after it is consumed. In the first
part of the master thesis, the effect of food on the onset of illness is briefly presented. Since health is of
the utmost importance for the economic and social stability of the state, it is protected by food legislation,
which ensures a high quality of food thus reducing or eliminating the risks of danger to human health.
This is also achieved through the legislative regulation of chemical food contaminants, including
pesticides and additives. In the second part of the thesis, the legislative regulation of pesticides, their
residues in food and additives is presented in greater detail. The aim of this regulation is to prevent their
use in the process of food production so as to stop them from harming the individual who will consume
the food. Further, the right to health and the right to food are also presented. The understanding of both
rights is described in both international and Slovenian regulation. In the international sphere, the right
to food is provided for broadly – not just as a protection from famine, but rather as the right to adequate
food. The concept of adequate food was specifically defined by the Committee on Economic, Social and
Cultural Rights. In the General Comment No. 12 on the right to adequate food, the Committee defined
the notion of "adequate" and also linked the provision of this right to the sustainable development. With
this, the right to food has come much closer to the meaning of the right to healthy food. Finally, since
the Constitution of the Republic of Slovenia does not include the right to food, the last part of the thesis
presents the possibility of establishing the right to healthy or adequate food in Slovenian legal area.
KEY WORDS: food legislation, pesticides, plant protection products, additives, healthy food, adequate
food, the right to health, the right to food.
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1. UVOD
Napis, vklesan na neki egipčanski piramidi pravi, da človek lahko živi od ene četrtine tistega, kar poje,
od ostalih treh četrtin živijo njegovi zdravniki.1 Zapis, ki je star več kot pet tisoč let, še danes drži. Med
hrano, ki jo ljudje uživamo in ohranjanjem zdravja obstajajo številne znanstveno dokazane povezave.
Pravna regulacija področja je neizbežna, saj je hrana temeljna človekova potreba, zdravje pa je
pomembno tako za posameznika, kot tudi za širšo družbo. Zmožnost prehranske samooskrbe stopa med
prioritete vsake države, pri čemer povečana pridelava in predelava živil sprožata številna vprašanja,
povezana z varnostjo tako ustvarjene hrane in njenimi učinki na zdravje ljudi.
Zdravje predstavlja pomemben vidik kakovosti življenja in je zato varovana dobrina. Zanj si prizadevajo
tako posamezniki, kot države. Cilj posameznika je zdravo in kakovostno življenje, pri čemer se vsi, ki
želijo biti zdravi, držijo različnih navodil, s katerimi zdravje dosegajo in vzdržujejo. Eden izmed načinov
je zagotovo uživanje zdrave hrane. Obstaja mnogo različnih pogledov na to, kaj naj bi za človeka
pomenila zdrava hrana ali bolj zdrava prehrana. Poudarja se pomembnost vnosa živil, ki naj bi jih
posameznik dnevno vnašal v telo, različna prepričanja o pomembnosti količine posameznih živil in
njihovi pripravi. Različne skupine ljudi zagovarjajo različna stališča, njihova skupna točka pa je, da je
za posameznika najbolj pomembno, da je živilo, ki ga poje, kakovostno in varno za njegov organizem.
Skozi prizmo varnosti za zdravje presoja hrano tudi pravna ureditev, ki sledi načelu, da je zdrava hrana
varna hrana, kar pomeni, da po pripravi in zaužitju ne povzroči bolezni oziroma ne ogroža zdravja ljudi.
Na Zemlji je število prebivalcev v zadnjih desetletjih skokovito narastlo. Naravni ekosistemi tako
velikega števila ljudi že dolgo ne morejo več nasititi, saj na pridelavo hrane vplivajo številni naravni
dejavniki, ki se iz leta v leto slabšajo. Intenzivno kmetijstvo izčrpava zemljo, širijo se pretirano
izkoriščena in zaradi erozije prizadeta območja, negativen vpliv imajo še mnoge podnebne in vremenske
razmere. Poleg tega se velik delež rodovitne zemlje namenja za gradnjo transportnih poti, industrijskih
obratov in stanovanjskih objektov. Zemljišča, namenjena intenzivnemu kmetijstvu, so vedno bolj
omejena, hkrati je na njih potrebno pridelati vedno več hrane. Veliko povpraševanje in zahteva po
povečanem donosu na enoto obdelane zemlje pridelovalce živil potiska na meje vprašljivosti uporabe
različnih ukrepov, ki naj zagotovijo večjo proizvodnjo hrane. Nekateri izmed njih so sporni predvsem z
vidika varnosti pridelane hrane. Svoja tveganja za zdravstveno varnost hrane prinaša tudi nujen transport
živil in njihovo skladiščenje, saj je hrano potrebno predelati in jo razvoziti, pogosto tudi preko polovice
zemeljske oble, da doseže vse porabnike.

1

D. Keber, PA ZDRAVJE? (2004), str. 203. Originalen zapis se glasi: »Humans live on one-quarter of what they
eat; on the other three-quarters lives their doctor.« Napis je datiran okoli leta 3800 pr. n. št. All about fasting …
for health and healing, Fasting quotes, URL: http://www.allaboutfasting.com/fasting-quotes.html (3. 8. 2017).
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V začetku 90-ih let so se pojavili številni dogodki, ki so vrgli senco na živilsko industrijo ter pod vprašaj
postavili varnost hrane, ki jo uživamo – ne zgolj z zgoraj omenjenih vidikov, temveč z vidika hrani
dodanih snovi, ki so prisotne tako v predelani, kot tudi nepredelani hrani. Številni ljudje so se začeli
zavedati skritih groženj, ki jih lahko te snovi predstavljajo za človekovo zdravje. Hrana, ki jo uživamo,
vsebuje dodatke, ki se jih pogosto ne zavedamo, kar nam pokaže že hiter pogled na zadnjo stran pakiranj
živil, kjer so navedene informacije o vsebnosti vseh sestavin in dodatkov v hrani. Pomembno se je
zavedati, da tudi nepredelana hrana vsebuje namerno ali nenamerno dodane snovi, ki so prostim očem
nevidne.
Izmed številnih snovi, ki se živilom dodajo v procesu pridelave in proizvodnje, sem izbrala dva
predstavnika: pesticide in aditive. Oba povezuje njuna namerna uporaba v procesu proizvodnje hrane,
saj imata številne ugodne vplive – pesticidi pozitivno vplivajo na pridelavo hrane, aditivi pa preprečujejo
njeno kvarjenje in ohranjajo ali umetno ustvarjajo številne lastnosti, ki bi se s predelavo hrane izgubile.
Hkrati omemba obeh pojmov pri ljudeh sproži podobne negativne odzive, saj je pri obeh sporen vpliv,
ki jo ima njuna prisotnost v hrani na zdravje ljudi.
Medtem, ko je vprašanje za človeka najbolj zdrave hrane v domeni medicine, agronomije in
nutricionistike, je pravo tisto, ki bo z njihovo pomočjo postavilo splošne standarde, temelječe na
kakovosti živil in nadziralo njihovo izvajanje. V magistrskem diplomskem delu me je zanimala
zakonska ureditev uporabe pesticidov in aditivov, ki jih, kljub temu da jih zakonodaja ureja ločeno,
lahko opredelimo kot kemične onesnaževalce hrane ter če in kako so v zakonski ureditvi upoštevani
negativni učinki, ki jih povzročajo zdravju. V nadaljevanju v obliki pravice predstavim še oba pojma:
zdravje in hrano. Pravo je namreč orodje v rokah ustvarjalcev, ki morajo zadostiti pogosto nasprotujočim
zahtevam po varstvu različnih dobrin, ki sodijo med pomembne človekove pravice. Tako je na eni strani
potrebno zadostiti vedno večjemu povpraševanju po hrani in hkrati omejiti negativne vplive, ki jih lahko
ima sodobna živilska industrija na zdravje ljudi. Zanimalo me je zlasti, kako sta pravici opredeljeni v
tujih in slovenskih virih ter ali predstavljena pravna ureditev pesticidov in aditivov ustrezno sledi
zastavljenim smernicam varstva posameznikovega zdravja preko reguliranja področja hrane. Glede na
opisan trend povečanega povpraševanja po hrani in s tem potrebo po povečanju produkcije hrane na
enoto obdelane površine namreč menim, da razvoj poteka v taki smeri, da si lahko utemeljeno zastavimo
vprašanje ali nas v prihodnosti čaka pozivanje k priznanju pravice do zdrave hrane.
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2. HRANA IN ZDRAVJE
2.1. DEFINIRANJE POJMA ZDRAVA HRANA
Živa bitja za življenje nujno potrebujemo energijo, ki jo pridobivamo iz hrane. Medtem, ko so zelene
rastline same sposobne tvoriti organske spojine, potrebne za življenje, sodimo ljudje v skupino
organizmov, ki morajo hrano pridobiti od zunaj, z uživanjem. Uživanje hrane ali prehranjevanje je
osnovna človekova potreba. Hrana, ki jo uživamo, se v prebavnem procesu pretvori v obliko, ki jo celice
lahko asimilirajo in uporabijo ter zato predstavlja vir energije, nujno potrebne za človekovo delovanje
in osnovni gradnik za rast in obnovo.2
Zaradi pomembnosti, ki jo hrana predstavlja za naše preživetje, ima neizogibno velik vpliv na naše telo.
Pomanjkanje ali presežek nekaterih hranil, ki so vsebovana zgolj v določenem tipu hrane, lahko vodi v
poslabšanje zdravja in celo pojav bolezenskega stanja. Svetovna zdravstvena organizacija (v
nadaljevanju SZO) zdravje opredeljuje kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le
odsotnost bolezni ali slabosti.3 Gre za široko opredelitev, ki je težko dosegljiva, zagotavlja pa sledenje
cilju SZO, ki je doseganje najvišjega možnega zdravstvenega stanja vseh narodov. Šele zdravje namreč
posamezniku omogoča, da se lahko prilagaja različnim dejavnikom, ki nanj vplivajo iz okolja ter
opravlja vse biološke, socialne in poklicne funkcije. Le zdravemu posamezniku je omogočeno
kakovostno in produktivno življenje, ki vpliva tudi na celotno skupnost, kajti le tak posameznik je
sposoben v družbo vračati, kar od nje prejema, medtem ko mora za bolne poskrbeti družba. Z
oblikovanjem držav in njihovim napredkom je bilo spoznano, da zdravje in skrb zanj ni le interes
posameznika, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.4
Povezave med hrano in boleznimi so bile znane že v 5. stoletju pr. n. št.,5 šele v 19. stoletju pa se je
zavedanje podkrepilo z medicinskimi spoznanji, kar je povzročilo razvoj dietetike in nutricionistike.
Obe vedi učita, da enake hrane ne moreta uživati zdrav in bolan človek ter da za različne skupine ljudi
– otroci, starejši, športniki (rekreativni in vrhunski), delavci, bolniki v procesu rehabilitacije – obstajajo
različne prehranske potrebe. Čeprav se vede o hrani še razvijajo, smo prišli do ugotovitve, da se mnoge
bolezni z ustrezno prehrano da omiliti ali celo preprečiti in ozdraviti.6

2

Wikipedia, Hrana, URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrana (22. 7. 2017).
Constitution of the world health organization.
4
Wikipedia, Zdravje, URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravje (1. 9. 2017).
5
Znan je rek: »Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdravilo naj bo vaša hrana.« Gre za priporočilo, ki ga je svojim
pacientom dal grški zdravnik Hipokrat s Kosa, ki se je rodil okoli leta 460 pr. n. št. F. Bohlmann, dr. M. Ullmann,
HRANA KOT ZDRAVILO (2014), str. 6.
6
Seveda ni zgolj hrana tista, ki vpliva na zdravje in njegovo vzdrževanje, temveč k njemu močno pripomore tudi
redna telesna aktivnost, zadostna količina spanja in socialni dejavniki.
3
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Zdravo prehranjevanje se šteje med ključne dejavnike varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k
večji kakovosti življenja in vzdržnosti zdravstvenih sistemov, s čimer se izboljšujejo tudi ekonomski in
socialni vidiki države. Prav socialna in ekonomska obremenitev družbe sta ključni razlog za predhodno
preprečevanje bolezni, ki so povezane s hrano. Velik poudarek na uživanje zdrave hrane se daje, ker je
to eden izmed ključnih dejavnikov preprečevanja nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni. Mednje
prištevamo srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2, bolezni dihal in prebavil, raka ter debelost.
Naštete bolezni v razvitih državah predstavljajo glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti. Naraščajoč
problem pomeni pojav omenjenih bolezni pri mlajših starostnih skupinah, saj se s tem močno zmanjšuje
kakovost življenja aktivne populacije. Gibanje bolezenskih trendov v tej smeri dolgoročno pomeni hudo
ekonomsko breme za državo,7 kar je tudi glavni razlog za zanimanje razvitih držav za zakonodajno
urejanje področja zdrave hrane. Samo z zdravimi posamezniki in močno skupnostjo se povečuje
ekonomska zmožnost držav, zato le-te z urejanjem zdravstvenega sistema in sprejetjem zakonodaje na
tem področju močno pripomorejo k zdravstveni varnosti svojih državljanov.
Tudi Evropska unija (v nadaljevanju EU) daje velik pomen javnemu zdravju, kot nujnemu predpogoju
za boljši potencial aktivnega prebivalstva, kar prinaša večji ekonomski razvoj. Zato se je EU v ustanovni
pogodbi zavezala s svojimi politikami varovati to dobrino ter si skupaj z vsemi članicami prizadevati za
izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni ter odpravljanje nevarnosti za telesno in duševno
zdravje. EU ocenjuje in priznava, da varna in zdravstveno ustrezna živila znatno prispevajo k zdravju in
dobremu počutju državljanov, kot tudi k njihovim socialnim in gospodarskim interesom. Pretekle
izkušnje, ki so močno zamajale zaupanje prebivalcev EU v varnost živil pridelanih znotraj mej EU, so
pokazale, da je za varovanje zdravja ljudi potrebno uzakoniti ravnanja, ki preprečujejo, da bi živila, ki
niso varna, prišla v promet in vzpostaviti sisteme za prepoznavanje problemov v zvezi z varnostjo živil
in odzivanje nanje.8 S tem namenom je EU sprejela predpis, ki ga imenujemo Splošni zakon o živilih,
in sicer Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih načel in zahtevah
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost
hrane9 (v nadaljevanju Uredba (ES) št. 178/2002). Uredba predstavlja krovni pravni dokument, ki na
področju EU ureja vprašanja živilske zakonodaje, saj sistemsko ureja cilje, načela in ukrepe živilskega
prava. Področje opredeljuje zelo široko – vsebuje določbe z neposrednim ali posrednim vplivom na
varnost živil, vključno s predpisi o snoveh in proizvodih v stiku z živili in drugih kmetijskih vnosih na

7

Uvod ter 2. do 4. točka Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–
2025 (ReNPPTDZ), Ur. l. RS, št. 58/15.
8
10. odstavek preambule Uredbe (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje,
ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.
9
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost
hrane, UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24.

9

ravni primarne pridelave, vse zaradi vzpostavitve izčrpnega in enotnega pristopa k varnosti živil.10 Uvaja
skupna načela in pristojnosti, sredstva za zagotovitev znanstvene podlage, učinkovite organizacijske
strukture in postopke za podporo pri odločanju o zadevah v zvezi z varnostjo živil.11 Obravnava vse
vidike proizvodnje v živilski verigi, od primarne pridelave do prodaje ali dobave živil posamezniku. Na
vsaki stopnji se namreč srečujemo s številnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na varnost živil.12 Živila, ki
niso varna, se ne smejo dati v promet.
Povezanost med hrano in zdravjem je z zakonodajnega vidika priznana tudi v slovenski pravni ureditvi.
Tako kot evropska, tudi slovenska zakonodaja zdravo hrano varuje z vidika varne, zdravstveno
neoporečne hrane. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili13
(v nadaljevanju ZZUZIS), ki v Sloveniji predstavlja krovni živilski predpis, po vzoru evropske
zakonodaje v 2. členu določa, da »varnost živil14 pomeni zagotovilo, da živilo ni škodljivo za zdravje
potrošnika, če je pripravljeno oziroma zaužito za predviden namen.« Nadalje iz 2. člena zakona izhaja,
da varnost živil ter ustreznost njihove sestave glede vsebnosti življenjsko pomembnih hranilnih snovi,
ki vplivajo na biološko in energijsko vrednost živil, skupaj tvorita zdravstveno ustreznost živil.
Zdravo hrano lahko opredelimo kot hrano, ki ne škoduje posameznikovemu zdravju. Menim, da sta pri
opredelitvi pojma pomembna tako vsebnost življenjsko pomembnih hranil, ki se morajo nahajati v hrani,
da jo lahko opredelimo kot zdravo, kot tudi, da zdrava hrana ne vsebuje snovi, ki bi lahko škodovale
našemu zdravju. Predpogoj zdrave hrane je zato varna hrana.
Živilska zakonodaja je namenjena temu, da poskrbi za visoko raven kvalitete živil in posledično zmanjša
oziroma izniči tveganja nevarnosti za človekovo zdravje. Predpisi morajo zagotoviti temelj za varno in
visoko kvalitetno proizvodnjo živil na vseh stopnjah proizvodnje, predelave in prometa ter pokrivati vse
sfere tako neposredno kot posredno povezane z varnostjo živil. Zakonodajno urejanje zato zajema npr.
zagotavljanje higiene živil v vseh fazah, omejevanje radioaktivnega onesnaževanja živil, omejevanje in
uporabo gensko spremenjenih organizmov pri pridelavi živil, označevanje živil ter njihov umik in
odpoklic, ureja uporabo pesticidov, dodajanje aditivov, arom in encimov živilom, idr. Širok obseg
10

Uredba vključuje tudi zahteve za krmo, vključno s proizvodnjo in uporabo krme za živali, namenjene za
proizvodnjo hrane. Takšna razširitev živilske zakonodaje (pridelava, proizvodnja, prevoz in distribucija krme za
živali, namenjene za pridobivanje hrane) je v Uredbi 178/2002 vsebovana, ker lahko nenamerno ali namerno
onesnaženje krme in ponarejanje ali goljufivi ali drugi nedopustni postopki v zvezi s krmo neposredno ali posredno
vplivajo na varnost živil. 13. odstavek preambule Uredbe (ES) št. 178/2002.
11
1. člen Uredbe (ES) št. 178/2002.
12
11. in 12. odstavek preambule Uredbe (ES) št. 178/2002.
13
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS), Ur. l. RS, št.
52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ.
14
ZZUZIS v 2. členu definira pojem živila kot vse, kar ljudje uporabljajo za prehranske namene v nepredelani,
polpredelani ali predelani obliki, vključno s pitno vodo in pijačami. Hkrati pojem zajema tudi aditive za živila,
pomožna tehnološka sredstva, snovi za obogatitev živil in žvečilni gumi, med živila pa ne šteje tobaka in tobačnih
izdelkov, zdravil ter psihotropnih substanc.
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zakonodajnega urejanja je posledica sodobnega načina življenja, ki ga je omogočila globalizacija. Da
pride do potrošnika živilo, ki njegovemu zdravju ne bo nevarno, je potrebno regulirati številne vidike.
Eden izmed vidikov regulacije je tudi urejanje področja onesnaževal v živilih.

2.2. DEJAVNIKI TVEGANJA KONTAMINACIJE HRANE
V postopku proizvodnje, pakiranja, transporta, shranjevanja ali priprave živil lahko pride do onesnaženja
hrane z različnimi dejavniki, ki so vezani na primarno proizvodnjo ali pa nastopijo kot posledica
onesnaženja iz okolja. ZZUZIS pojem onesnaževalca ali kontaminanta hrane definira kot »katerikoli
biološki, kemični, fizikalni ali radiološki agens, ki je nenamensko prisoten v živilu kot posledica
postopkov pridelave kmetijskih pridelkov in surovin živalskega izvora, oziroma proizvodnje in prometa
živil, ali kot posledica onesnaženja okolja.«15 Poznamo več različnih dejavnikov tveganja kontaminacije
hrane, njihovo število se znotraj skupin še povečuje. Mednje sodi naraščajoče število kemikalij v okolju
in materialih, namenjenih za stik z živili, novi tehnološki postopki priprave živil in nove živilske
sestavine.
Na onesnaženje hrane lahko vplivajo fizikalni, biološki ali kemični dejavniki. Fizikalni dejavniki so tuji
predmeti,16 ki se lahko znajdejo v hrani, zlasti med njeno proizvodnjo, kot posledica slabo izvedenih
postopkov pridelave in predelave hrane. Biološki dejavniki obsegajo delovanje patogenih bakterij, ki se
na hrani pretirano namnožijo, plesni ter živalske in rastlinske strupe, ki so (lahko tudi naravno)
vsebovani v hrani. Kemični dejavniki predstavljajo snovi, ki prihajajo v stik s hrano iz vode, zemlje in
zraka ali kako drugače in tako ogrožajo zdravje ljudi. Med kemične onesnaževalce sodijo težke kovine,
detergenti, pesticidi, gnojila, dodatki v živilih, antibiotiki in radioaktivne snovi. 17 Vsa onesnaževala
imajo negativen vpliv na kakovost živil, lahko pa pomenijo tudi tveganje za zdravje ljudi.
Področje živilske zakonodaje, ki se nanaša na kontaminacijo hrane, je zaradi velikega pomena za zdravje
ljudi urejeno na nivoju EU. Temelji na analizi tveganja – procesa, ki je sestavljen iz treh med seboj
povezanih vsebin: ocene tveganja (predstavlja znanstveno podlago), obvladovanja tega tveganja in
obveščanja o tveganju, ki temelji na podlagi meddržavne izmenjave informacij in mnenj o tveganjih
(obe predstavljata politično podlago).18 Z namenom obvladovanja tveganja EU sprejema različne ukrepe
za zmanjšanje pojavljanja onesnaževal v živilih. V okviru splošnih ukrepov so predpisane dopustne
mejne vrednosti vsebnosti v živilih za onesnaževala, ki predstavljajo največja tveganja za potrošnike

15

2. člen ZZUZIS.
V živilih lahko najdemo dele stekla, lesa, kosti ali kovine, gumbe, kamenčke, lase, ostanke papirja, plastike ipd.
17
J. Požar, HRANOSLOVJE (2003), str. 74–75.
18
J. Frantar, B. Nahtigal, Regulativa na področju aditivov in sorodnih snovi, v: ADITIVI V ŽIVILIH –
PREDNOSTI IN TVEGANJA (2017), str. 61.
16
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zaradi svoje strupenosti ali potencialne razširjenosti v prehranski verigi.19 Uredba Komisije (ES) št.
1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih20 (v
nadaljevanju Uredba (ES) št. 1881/2006) vsebuje prilogo, v kateri so navedena živilska onesnaževala in
številčno opredeljena dopustna mejna vrednost pojavnosti onesnaževala v posameznem živilu. 1. člen
uredbe določa, da se živila iz Priloge ne smejo dati v promet, če vsebujejo onesnaževalo v vrednosti, ki
presega mejno vrednost, določeno v Prilogi. Če so živila sestavljena iz več kot ene sestavine se pri
določanju mejne vrednosti upoštevajo relativna sorazmerja sestavin v proizvodu.
Uredba (ES) št. 1881/2006 ne določa mejnih vrednosti, ki bi se nanašale na ostanke aditivov ali
pesticidov v živilih. To področje je v EU urejeno s samostojnimi uredbami. Že na ravni Unije je tako
mogoče opaziti razhajanje med teoretičnim določanjem onesnaževal v živilih in zakonodajnim
urejanjem. Teoretiki namreč med kemična onesnaževala uvrščajo vse kemične dodatke, ki v hrani niso
naravno vsebovani – torej tudi aditive in pesticide. EU jih zakonodajno ločuje.
Slovenska zakonodaja v ZZUZIS določa, da med kontaminante sodijo zgolj dejavniki, ki so v živilu
prisotni nenamensko. Po drugi strani določa, da se živila ne smejo dati v promet, oziroma ne smejo biti
v prometu, če vsebujejo onesnaževalce oziroma snovi, ki so škodljive za zdravje, oziroma jih vsebujejo
v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje na osnovi analize in ocene tveganja, ki ga onesnaževalec oziroma
druga snov lahko predstavlja za zdravje ljudi.21 Pri opredelitvi zdravstveno ustreznih oz. varnih živil v
6. členu zakonodajalec oba pojma (vsaj oblikovno sistematično) loči od kemičnih onesnaževalcev. V
drugi točki prvega odstavka 6. člena pesticide opredeljuje skupaj z zdravili za veterinarsko uporabo, saj
gre v obeh primerih za pričakovano posledico uporabe teh snovi v postopkih pridelave hrane. V tretji
točki se nahajajo strupene kovine in nekovine, kemični onesnaževalci iz okolja ter druge strupene snovi.
V četrto točko sodijo aditivi, katerih uporaba ni odobrena s strani pristojnih organov ali njihova količina
presega dovoljeno.22

19

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Onesnaževala v živilih, URL:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/onesnazevala_v_zivilih/ (3. 9. 2017).
20
Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih
onesnaževal v živilih, UL L 364, 20. 12. 2006, str. 5–24.
21
7. člen ZZUZIS.
22
6. člen ZZUZIS določa: »Živila so zdravstveno ustrezna oziroma varna, če:
1. ne vsebujejo mikroorganizmov ali parazitov oziroma njihovih razvojnih oblik ali izločkov, ki lahko škodljivo
vplivajo na zdravje ljudi;
2. ostanki pesticidov in zdravil za veterinarsko uporabo, ki so na osnovi dobre kmetijske in veterinarske prakse
pričakovana posledica uporabe teh snovi v postopkih pridelave kmetijskih pridelkov oziroma surovin živalskega
izvora, ne presegajo najvišje dovoljene koncentracije;
3. ne vsebujejo strupenih kovin, nekovin, drugih kemičnih onesnaževalcev iz okolja ter strupenih in drugih snovi
v koncentracijah, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi;
4. ne vsebujejo aditivov, ki niso dovoljeni za proizvodnjo živil ali ne izpolnjujejo pogojev čistosti oziroma če
njihova količina ne presega dovoljene;
5. če ostanki pomožnih tehnoloških sredstev oziroma drugih snovi, ki se uporabljajo v proizvodnji živil, ne
presegajo najvišje dovoljene koncentracije, oziroma ne vplivajo škodljivo na zdravje ljudi;
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Pri zakonodajnem urejanju kemičnih onesnaževalcev in njihovi znanstveni opredelitvi tako prihaja do
določenega razhajanja, vendar pojem onesnaževala v živilu zaobjema vse snovi, ki so živilu dodane, če
so vsebovane v količini, ki je škodljiva za človekovo zdravje, zato lahko med kemične onesnaževalce
štejemo tako pesticide, kot tudi aditive. Ločitev pesticidov in aditivov od ostalih kemičnih
onesnaževalcev, ki je nastala z zakonodajnim urejanjem, je zaradi razširjenosti njune uporabe morda
celo smiselna, saj so tako lažje ocenjeni in ustrezno ovrednoteni vsi učinki njune uporabe.

3. PRAVNA UREDITEV IZBRANIH KEMIČNIH
DEJAVNIKOV TVEGANJA
3.1. PESTICIDI
3.1.1. POJEM PESTICIDOV
Širjenje intenzivnega kmetijstva in monokulturnega načina gospodarjenja z zemljo, ki ga je sprožilo
povečano povpraševanje po hrani, ni imelo za posledico zgolj večje količine pridelane hrane, temveč
tudi intenziviranje pojava rastlinskih bolezni, škodljivcev in plevelov. Kmetje so se morali, da bi
preprečili zmanjšanje pridelka in zagotovili njegovo kakovost, posluževati različnih metod ohranjanja
rastlin. Najbolj razširjena in uporabljena je postala metoda kemičnega zatiranja bolezni, škodljivcev in
plevelov, saj se je izkazala za najuspešnejšo in najcenejšo izmed vseh oblik varstva rastlin.23
Prva oblika kemičnega varstva rastlin se je pojavila pred več tisoč leti na Kitajskem. V Evropi se je večji
premik zgodil v 19. stoletju, ko so se v vinogradih pojavile bolezni vinske trte, kasneje pa so kemične
pripravke začeli uporabljati tudi za zatiranje škodljivcev in po drugi svetovni vojni še plevelov.24
Kasneje je mehanizacija kmetijstva prinesla izboljšanje z vidika tehnike nanašanja kemičnih spojin na
rastline ter močno skrajšala čas aplikacije in povečala ekonomičnost.
Kemična sredstva, namenjena varstvu rastlin, imenujemo pesticidi. Izraz pesticid označuje katero koli
snov, mešanico snovi ali mikroorganizme, vključno z virusi, namenjeno preprečevanju, uničenju ali
nadzorovanju škodljivcev, vključno s prenašalci človeške ali živalske bolezni, nezaželenimi vrstami
6. ne vsebujejo radionuklidov nad dopustno mejo ali niso obsevana nad mejo, določeno s predpisi, oziroma pod
mejo učinkovitosti obsevanja;
7. niso mehanično onesnažena s primesmi ali tujki, ki so lahko škodljivi za zdravje ljudi, povzročajo odpor pri
potrošnikih ali neposredno ogrožajo zdravje;
8. je njihova sestava, ki lahko vpliva na biološko in energijsko vrednost živila, v skladu s predpisanimi pogoji;
9. niso njihova sestava ali organoleptične lastnosti (okus, vonj, videz) zaradi fizikalnih, kemičnih, mikrobioloških
ali drugih procesov tako spremenjene, da so namensko neuporabna;
10. je njihov rok uporabnosti čitljiv in ni pretečen;
11. so živila živalskega izvora označena z oznako zdravstvene ustreznosti.«
23
M. Novak, J. Maček, TEHNIKE NANAŠANJA PESTICIDOV (1990), str. 8.
24
Prav tam, str. 6–7.
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rastlin ali živali, ki povzročajo škodo ali kako drugače posegajo v proizvodnjo, obdelavo, skladiščenje,
prevoz ali prodajo hrane, kmetijskih proizvodov, lesa in lesnih izdelkov ali živalske krme. Izraz
vključuje tudi snovi, ki se lahko dajejo živalim za zatiranje žuželk, pajkovcev ali drugih škodljivcev v
ali na njihova telesa. Pod pojem spadajo tudi snovi, namenjene uravnavanju rasti rastlin in populacije
žuželk, defolianti,25 desikanti,26 sredstva za določanje, redčenje ali preprečevanje prezgodnjega
odpadanja sadja in snovi, ki se uporabljajo za poljščine, bodisi pred ali po žetvi, da bi se zaščitile pred
propadom med skladiščenjem in prevozom.27
Uporaba pesticidov je zelo široka in se seli tudi v druge panoge,28 zato se v upravnem delovnem področju
EU pesticidi delijo na fitofarmacevtska sredstva in biocide. Fitofarmacevtska sredstva so kemične
spojine,29 ki jih uporabljamo v kmetijstvu za varstvo gojenih rastlin, varujemo pa lahko tudi gozdno
drevje ali gozdne nasade. Biocidi30 so snovi ali zmesi, ki so namenjene uničevanju, odvračanju ali
nevtralizaciji škodljivih organizmov ter preprečevanju njihovega delovanja.31 Biocide se uporablja izven
kmetijstva, to je v javni higieni, industriji, domovih in podobno. Slovenija sledi delitvi EU ter na
področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev določa pristojnost Sektorja za fitofarmacevtska sredstva,
ki deluje v okviru Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR),
strokovnega organa v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP);
področje biocidov pa sodi v upravno področje Urada Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljevanju
URSK), ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju MZ). V nadaljevanju bom izraza
»fitofarmacevtska sredstva« in »pesticidi« uporabljala kot sinonima, pri čemer bom izraz »pesticid«
uporabljala zgolj v smislu pesticidov, namenjenih uporabi v kmetijstvu.

25

Defolianti so sredstva, ki povzročajo predčasno odpadanje listja.
Desikanti so sredstva, ki vpijajo vodo oz. povzročajo izsuševanje rastlin.
27
Gre za definicijo pesticidov, kot jo je opredelila Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri OZN, Glossary,
marec
2011,
URL:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Glossary_March_2011.pdf,
str. 7 (1. 8. 2017).
28
Npr. gozdarstvo, lesarstvo, ladjedelništvo, gradbeništvo, itd. pa tudi domače gospodinjstvo. A. Komat,
PESTICIDI, UBIJALCI ŽIVLJENJA (1995), str. 83.
29
Fitofarmacevtska sredstva so glede na nastanek lahko naravne snovi, ekstrahirane iz rastlin, ali sintetične
kemikalije. Prva sredstva so bila anorganskega izvora (žveplova, bakrova ipd.), organske sintetizirane spojine so
razvili šele kasneje, danes pa so pretežno v uporabi. M. Novak, J. Maček, TEHNIKE NANAŠANJA PESTICIDOV
(1990), str. 15.
30
Mednje sodijo dezinfekcijska sredstva in kemikalije, ki se uporabljajo kot konzervansi proizvodov in materialov,
za zaščito lesa, kot sredstva za odganjanje in zatiranje žuželk (npr. mravelj, muh, komarjev) ter antivegetacijska
sredstva (zavirajo rast in razvoj rastlin). Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, URL:
http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/biocidni_proizvodi/ (3. 8. 2017).
31
Opredelitev izhaja iz prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o
dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, UL L 167, 27. 6. 2012, str. 1–123.
26
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3.1.2. ZAKONSKA UREDITEV PESTICIDOV
3.1.2.1. EVROPSKA UREDITEV
Evropska zakonodaja, ki ureja področje pesticidov, se je intenzivneje začela razvijati v letu 1979. Prvi
pomembnejši sprejeti predpis je bila Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi,32 ki je urejala zgolj prepoved
prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki so vsebovala v Prilogi Direktive opredeljene aktivne
snovi, pri katerih je bilo ugotovljeno, da lahko z njihovo uporabo nastane tveganje za človeka in okolje.
Nadaljnji razvoj je prinesel zahtevo po razširitvi področja urejanja – med drugimi je bila sprejeta
Direktiva 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet,33 katere glavni cilj je bilo
zagotoviti, da se vsa fitofarmacevtska sredstva, preden se dajo v promet, oceni z vidika varnosti njihove
uporabe. Vedno večja ozaveščenost širše javnosti o škodljivosti pesticidov je ob prelomu tisočletja
spodbudila institucije EU k ponovnemu urejanju področja. Statistični podatki so namreč pokazali, da se
uporaba pesticidov med leti 1992 in 2003 kljub omejujočim predpisom ni zmanjšala. Države niso
določale enako strogih pogojev uporabe pesticidov, različni so bili tudi pogoji varovanja zdravja ljudi
in okolja. V okviru opravljanja nalog Evropskega parlamenta in Sveta je bilo ugotovljeno, da se je vpliv
fitofarmacevtskih sredstev ter drugih pesticidov v preteklih letih zmanjševal, vendar je bilo na področju
zdravja ljudi in okolja potrebno dodatno delo. Na ravni EU je bila sprejeta Tematska strategija o
trajnostni rabi pesticidov,34 katere namen je zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolja zaradi uporabe
pesticidov. Kot najpomembnejša cilja sta bila izpostavljena trajnostna uporaba pesticidov35 ter uporaba
pesticidov v skladu z varstvom pridelkov.36
Problem obstoječe zakonodaje je bil, da se je osredotočala predvsem na dajanje pesticidov v promet in
konec uporabe pesticidnih proizvodov, t. j. zbiranje in odlaganje prazne embalaže ter preostankov
pesticidov, pri čemer ni obravnavala faze dejanske uporabe ter ni postavljala natančnejših okvirov in
načina njihove uporabe na občutljivih območjih. Ker zgolj posodobitev obstoječe zakonodaje ne bi
omogočila vseh potrebnih sprememb, je bilo za uresničitev ciljev, ki si jih je EU zastavila v Tematski
strategiji o trajnostni rabi pesticidov, nujno potrebno sprejeti nove predpise, ki so opisani v nadaljevanju.

32

Direktiva Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih
sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi, UL L 33, 8. 2. 1979, str. 36–40.
33
Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, UL L 230, 19.
8. 1991, str. 1–32.
34
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o tematski strategiji o trajnostni rabi pesticidov
(2007/2006 (INI)).
35
V sporočilu »Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov« je redno uporabljen izraz »pesticidi«, pri čemer
so izrecno zapisali, da se sporočilo »ob upoštevanju, da predstavljajo fitofarmacevtska sredstva najpomembnejšo
skupino pesticidov, trenutno osredotoča samo na takšne proizvode.«
36
Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko – socialnemu odboru in Odboru
regij – Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov, URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX:52006DC0372 (7. 8. 2017).
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Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju
fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS 37
(v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1107/2009)
Uredba (ES) št. 1107/2009 v 1. členu opredeljuje svojo vsebino in sicer določa pravila, ki urejajo
registracijo fitofarmacevtskih sredstev v komercialni obliki ter njihovo prodajo, uporabo in nadzor v
EU. Področje uporabe zajema zgolj fitofarmacevtska sredstva v obliki, v kateri se dobavljajo
uporabniku. Hkrati Uredba določa pravila za odobritev aktivnih snovi, varoval in sinergistov, ki jih
fitofarmacevtska sredstva vsebujejo ali so sestavljena iz njih, ter pravila za pomožna sredstva in dodatke.
Pomembno je, da poleg aktivnih snovi38 v fitofarmacevtskih sredstvih ureja tudi snovi, ki so ji
primešane, ter da zanje velja enako stroga ureditev. Predhodno namreč zakonodaja teh snovi ni posebej
urejala, kar je vodilo do zlorab, saj so nekateri proizvajalci v mešanico dodajali izjemno strupene
pripravke, s katerimi so povečevali učinkovitost pesticida, pri tem pa tudi njegovo strupenost za okolje.39
S tem, ko je uredba področje delovanja razširila tudi na snovi, ki se dodajajo aktivni učinkovini, je
zagotovila bolj učinkovito varstvo za zdravje ljudi in okolje.
Pred odobritvijo morajo aktivne snovi izpolnjevati stroga merila, ki jih uredba določa v 4. členu in
prilogah, ostanki fitofarmacevtskih sredstev in fitofarmacevtska sredstva pa ne smejo imeti škodljivih
vplivov na zdravje ljudi (pri čemer je potrebno upoštevati vse znane kumulativne in sinergijske učinke)
ter ne smejo imeti nobenega nesprejemljivega vpliva na okolje. Fitofarmacevtsko sredstvo mora biti pri
tem še dovolj učinkovito in ne sme povzročati nepotrebnega trpljenja vretenčarjev, ki so njegovi ciljni
organizmi. Uredba določa izjemo pri odobritvi uporabe aktivne snovi – snov se kljub tveganju, ki
pomeni za ljudi, sme uporabiti za nadzor resne nevarnosti za zdravje rastlin, ki je ni mogoče obvladati
na drugačen način, niti z uporabo nekemičnih metod. Odobritev lahko traja zgolj omejeno obdobje, ki
je potrebno za obvladovanje te nevarnosti in ne sme biti daljše od petih let. Drugače velja splošna
odobritev za obdobje največ deset let, podaljša se lahko za petnajst let.40 Obdobje je omejeno zaradi
varnosti, saj je vezano na tveganja, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo aktivne snovi. Postopek
podaljšanja odobritve omogoča ponovno preverjanje učinkov enkrat že registrirane aktivne snovi ali
ostankov pesticidov, pri čemer nova spoznanja lahko privedejo do ugotovitev, da kljub predhodnim
raziskavam omenjene snovi vseeno povzročajo za ljudi in okolje neželene posledice.

37

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih
sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS, UL L 309, 24. 11. 2009, str. 1–50.
38
Pesticid predstavlja aktivna snov, ki je zgolj ena izmed sestavin fitofarmacevtskega sredstva. Je kemijska snov,
ki učinkuje zoper škodljivce. Aktivni snovi so dodani dodatki (topila, voda, emulgatorji, barvila, stabilizatorji,
trdni nosilci idr.) ter pomožne snovi. Dodatki povečajo učinkovitost aktivne snovi in izboljšajo njene lastnosti ter
jo stabilizirajo, pomožne snovi pa izboljšajo njeno delovanje. Urek, Gregor … (et al.), TEMELJNA NAČELA
DOBRE KMETIJSKE PRAKSE VARSTVA RASTLIN IN VARNE RABE FITOFARMACEVTSKIH
SREDSTEV (2013), str. 112.
39
A. Komat, PESTICIDI, UBIJALCI ŽIVLJENJA (1995), str. 84.
40
5. in 14. člen Uredbe (ES) št. 1107/2009.
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Uredba nadalje določa podrobno opredeljen postopek registracije fitofarmacevtskih sredstev, s čimer se
zagotavlja visok nivo varstva zdravja ljudi in okolja. Uredba v preambuli izrecno poudarja, da mora biti
pri izdaji registracije fitofarmacevtskega sredstva cilj varovanja zdravja ljudi in živali ter okolja
pomembnejši kot cilj izboljšanja rastlinske pridelave.41 S tem namenom je omogočena tudi možnost
spremembe ali preklica odobritve aktivne snovi, kadar ne izpolnjuje več meril za odobritev. Varovanje
zdravja ljudi in okolja je poudarjeno tudi v možnosti posamezne države, da zavrne registracijo
posameznega fitofarmacevtskega sredstva, če zaradi posebnih okoljskih ali kmetijskih pogojev, vezanih
na njeno ozemlje, utemeljeno meni, da sredstvo predstavlja nesprejemljivo tveganje zdravju njenih
prebivalcev ali njenemu okolju.42, 43 Izrecno so naštete možnosti posebnih primerov registracije, ki
veljajo npr. za fitofarmacevtska sredstva z majhnim tveganjem, tretirana semena ter razširitev
registracije za manjše uporabe in vzporedno trgovanje.
Odstopanja od visokih standardov zagotovljenih v uredbi so izrecno opredeljena in dovoljena zgolj
izjemoma. Vezana so na nujno varstvo rastlin zaradi nevarnosti, ki je ni mogoče obvladati z drugimi
ustreznimi ukrepi ter raziskovalne in razvojne namene, ki vključujejo izpust neregistriranega
fitofarmacevtskega sredstva v okolje ali nedovoljeno uporabo fitofarmacevtskih sredstev.44 56. člen
zavezuje imetnika registracije k obveščanju držav članic o možnih škodljivih učinkih
fitofarmacevtskega sredstva na zdravje ljudi ali živali ali na podzemno vodo, ali o njihovih možnih
nesprejemljivih učinkih na rastline, rastlinske proizvode ali okolje. Uredba določa še javni dostop do
informacij v povezavi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev, način pakiranja, označevanja in
oglaševanja fitofarmacevtskih sredstev in pomožnih sredstev ter nadzor za zagotavljanje skladnosti z
uredbo. Smisel določb o nadzoru in inšpekcijskih pregledih je zagotoviti pravilno, varno in usklajeno
izvajanje zahtev iz uredbe, pri čemer se stremi k doseganju visoke ravni varovanja zdravja ljudi in živali
ter okolja.
Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih
podatkih o pesticidih45 (v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1185/2009)
Če želimo spremljati tveganja za zdravje ljudi in živali ter okolje, ki se pojavljajo pri uporabi pesticidov,
je nujno potrebno preverjati ustrezne kazalnike, ki nam to omogočajo. S sprejetjem Tematske strategije
se je pokazala potreba po enakem in obveznem zbiranju podatkov, ki bi omogočili izračun usklajenih

41

24. odstavek preambule Uredbe (ES) št. 1107/2009.
Tretji odstavek 36. člena Uredbe (ES) št. 1107/2009.
43
Uredba sicer uveljavlja načelo vzajemnega priznavanja fitofarmacevtskega sredstva med državami članicami,
ki sodijo v isto cono, ki je opredeljena v Prilogi I Uredbe. Načelo imetniku registracije omogoča, da
fitofarmacevtsko sredstvo registrirano v eni izmed držav članic po poenostavljenem postopku registrira v drugi
državi članici iz iste cone.
44
53. in 54. člen Uredbe (ES) št. 1107/2009.
45
Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih podatkih o
pesticidih, UL L 324, 10. 12. 2009, str. 1–22.
42
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kazalnikov tveganja. Podatke je potrebno zbrati na ravni Unije, da se zagotovi njihova primerljivost.
Takšno ravnanje omogoča Uredba (ES) št. 1185/2009, ki vzpostavlja skupni okvir za sistematično
pripravo statističnih podatkov o dajanju v promet in o rabi pesticidov.46 Statistične podatke o dajanju
pesticidov v promet je potrebno zbirati vsako leto, podatke o rabi pesticidov v kmetijstvu pa na vsakih
5 let. Države članice so dolžne zbirati podatke o snoveh, ki jih vsebujejo pesticidi in so našteti v Prilogi
III ter so bili v članici dani v promet ali jih vsebujejo pesticidi za posamezni izbrani pridelek. Države
članice so podatke dolžne poslati Komisiji (Eurostatu). Komisija poročilo o izvajanju te Uredbe vsakih
5 let predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. V poročilu se oceni kakovost posredovanih podatkov,
metode njihovega zbiranja ter uporabnost podatkov v okviru tematske strategije o trajnostni rabi
pesticidov.
Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira
za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov47 (v nadaljevanju Direktiva
2009/128/ES)
Direktiva 2009/128/ES določa okvir za doseganje trajnostne rabe pesticidov z zmanjševanjem tveganj
in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter spodbuja uporabo integriranega varstva
rastlin in alternativnih pristopov ali tehnik, kot je uporaba nekemičnih metod.48 Direktiva od držav članic
EU zahteva, da sprejmejo nacionalne akcijske načrte, s katerimi določijo svoje cilje, ukrepe in časovne
razporede za doseganje okvira, ki ga določa. Države članice so pri oblikovanju in spreminjanju
nacionalnih akcijskih načrtov dolžne upoštevati družbene in okoljske vplive predvidenih ukrepov,
posebne nacionalne pogoje ter vse zainteresirane strani. V postopku sprejemanja akcijskih načrtov je
izjemno pomembno tudi sodelovanje javnosti, kar naj vodi v učinkovito izvajanje akcijskih načrtov.49
Informiranje je v Direktivi močno poudarjeno in izpostavljeno kot pomemben vzvod varstva zdravja
ljudi in okolja. 5. člen nalaga dolžnost državam, da vsem poklicnim uporabnikom zagotovijo dostop do
ustreznega usposabljanja o varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, na koncu katerega pridobijo
potrdilo o pridobitvi znanj o tveganjih, ki jih prinaša njihova uporaba. Pri prodaji fitofarmacevtskih
sredstev morajo kupcem svetovati usposobljene osebe in jih podučiti o tveganjih za zdravje in okolje ter
46

Tudi Uredba (ES) št. 1185/2009 področje delovanje omejuje na pesticide, ki so fitofarmacevtska sredstva, ker
je bilo v času njenega sprejetja ocenjeno, da Komisija in večina držav članic nimajo dovolj izkušenj, da bi lahko
predlagale nadaljnje ukrepe v zvezi z biocidi (4. odstavek preambule Uredbe (ES) št. 1185/2009). Kasneje je
Komisija v poročilu o trajnostni rabi biocidov ocenila, da je zaradi raznolike narave biocidnih pripravkov in
številnih načinov njihove aplikacije neprimerno, da bi se področje uporabe biocidov zgolj zajelo v področje
pesticidov. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o trajnostni rabi biocidov v skladu s členom 18
Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov,
URL: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/biocides/docs/2016_report_sustainableuse_biocides_en.pdf
(28. 8. 2017).
47
Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov, UL L 309, 24. 11. 2009, str. 71–86.
48
1. člen Direktive 2009/128/ES.
49
4. člen Direktive 2009/128/ES.
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varnostnih navodilih za obvladovanje teh tveganj.50 Nakup pesticidov, ki so namenjeni poklicni uporabi
je dopusten zgolj za osebe, ki so pridobile potrdilo o usposabljanju.51 Pomembna je obveznost
obveščanja in osveščanja, ki jo Direktiva nalaga državam članicam v 7. členu. S to zahtevo želi
zagotoviti, da so javnosti dostopne točne informacije o pesticidih, njihovih alternativah ter njihovem
tveganju in morebitnih akutnih ali kroničnih učinkih za zdravje ljudi in okolje. Nadalje Direktiva
zahteva, da države članice oblikujejo sistem tehničnih pregledov in vzdrževanja naprav, ki so namenjene
nanašanju pesticidov; sprejmejo ustrezne ukrepe za varovanje vodnega okolja in zalog pitne vode pred
vplivom pesticidov; zagotovijo, da se uporaba pesticidov na posebnih območjih52 čim bolj zmanjša ali
prepove; sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dejavnosti povezane z uporabo,
skladiščenjem in odstranitvijo odpadne embalaže ter preostankov pesticidov ne ogrožajo zdravja ljudi
ali okolja53 ter prepoveduje nanašanje pesticidov z letali ali drugimi zrakoplovi.54 Direktiva spodbuja
integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in ekološko kmetovanje ter zavezuje članice, da
ustvarijo ugodne pogoje za njuno izvajanje in poklicne uporabnike spodbujajo k prostovoljnemu
izvajanju smernic integriranega varstva rastlin.55 Pomemben del Direktive predstavlja še dolžnost
izmenjave informacij in najboljše prakse na področju trajnostne rabe pesticidov in integriranega
zatiranja škodljivih organizmov, s čimer se bo pripomoglo k stalnemu razvoju na tem področju.
Direktiva 2009/127/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembah
Direktive 2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov56 (v nadaljevanju Direktiva
2009/127/ES)
Za uresničitev ciljev Tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov je bila sprejeta tudi Direktiva
2009/127/ES, ki je nadomestila Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja
2006 o strojih, saj ta ni omogočala zadostnega varstva po posodobljenih standardih.57 Stroji za nanašanje
pesticidov, njihova zasnova, izdelava in vzdrževanje, so izjemnega pomena pri omejevanju in
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Pri prodaji pesticidov nepoklicnim uporabnikom je raven varnosti še višja – prodajalci so jim dolžni posredovati
splošne informacije o tveganju za zdravje in okolje pri uporabi pesticidov, zlasti o nevarnostih, izpostavljenosti,
pravilnem shranjevanju, rokovanju, nanašanju in varnem odstranjevanju ter informacije o drugih možnostih z
majhnim tveganjem.
51
6. člen Direktive 2009/128/ES.
52
Posebna območja so območja, ki se nahajajo v neposredni bližini javnih parkov in vrtov, športnih, rekreacijskih,
šolskih in otroških igrišč ter okolici zdravstvenih ustanov; zavarovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo vode
in predpisi, ki urejajo habitatne tipe in varovanje ptic; ter nedavno tretirane površine, do katerih imajo dostop
kmetijski delavci.
53
Gre za področja, kjer so ljudje najpogosteje izpostavljeni škodljivim učinkom pesticidov. Ukrepi veljajo tudi za
nepoklicne uporabnike, saj je pri njih zaradi pomanjkanja znanja nepravilno ravnanje zelo verjetno. 17. odstavek
preambule Direktive 2009/128/ES.
54
Takšen način nanašanja pesticidov ima zelo škodljiv vpliv na zdravje ljudi in okolje zaradi odnašanja škropiva.
Dovoljeno je v izjemnih primerih ob izpolnitvi v drugem odstavku 9. člena Direktive 2009/128/ES navedenih
pogojev.
55
14. člen Direktive 2009/128/ES.
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Direktiva 2009/127/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembah Direktive
2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov, UL L 310, 25. 11. 2009, str. 29–33.
57
4. odstavek preambule Direktive 2009/127/ES.
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zmanjševanju škodljivih vplivov, ki jih povzroča uporaba pesticidov. Le stroji, izdelani v skladu s
sodobnimi standardi omogočajo površinsko zamejeno nanašanje pesticidov, pri čemer aplikacija poteka
neposredno na rastlino in s tem zamejuje širjenje pesticida v okolje. Staro Direktivo je bilo zato potrebno
posodobiti s sklicevanjem na varstvo okolja.58 V Prilogo I je bil dodan oddelek, ki se nanaša na stroje
za nanašanje pesticidov. Opredeljene so bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stroji za nanašanje
pesticidov pred dajanjem v promet in/ali uporabo, za nadaljnjo specifikacijo pogojev pa so pristojne
evropske organizacije za standardizacijo.59

3.1.2.2. SLOVENSKA UREDITEV
V Sloveniji je zgolj 10 % površine celotnega ozemlja obremenjenega z uporabo fitofarmacevtskih
sredstev. Odstotek je majhen, ker se sredstva za varstvo pred škodljivci uporabljajo zgolj na kmetijskih
obdelovalnih zemljiščih, ki jih predstavljajo njive in travni nasadi, ne pa tudi v gozdovih in na travnikih.
Vendar se prav omenjene površine prekrivajo z vodozbirnimi ali zavarovanimi območji oziroma naselji,
kjer je uporaba fitofarmacevtskih sredstev še posebej problematična z vidika varstva zdravja ljudi in
okolja. Ko so bile na področju EU uvedene že predstavljene zakonodajne spremembe, je bila potrebna
tudi posodobitev slovenske zakonodaje.60
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih61 (v nadaljevanju ZFfS-1)
Zakon ni spreminjal veljavnega sistema, temveč je želel skupaj z novimi podzakonskimi predpisi
zagotoviti pravno podlago za izvajanje prenovljene evropske ideje o trajnostni rabi pesticidov,
zmanjševanju njihove uporabe in zlasti vplivov, ki jih imajo na zdravje ljudi in okolje.62 ZFfS-1 sledi
zahtevam Direktive 2009/128/ES ter ureja celotno življenjsko dobo pesticidov in vsa področja povezana
z njo – ocenjevanje aktivnih snovi ter registracijo in izdajo dovoljenj fitofarmacevtskim sredstvom,
njihov promet in uporabo (ki vključuje tudi pravilno ravnanje z odpadno embalažo in ostanki
pesticidov), usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih, posebne ukrepe v zvezi z njihovo uporabo in
preglede naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. Hkrati zakon ureja opravljanje strokovnih
nalog in raziskovalnega dela v zvezi z vplivom fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolje,
način vodenja podatkov o prometu in uporabi fitofarmacevtskih sredstev, upravljanje zbirke podatkov
in pridobivanje ter uporabo podatkov za namen analiziranja, spremljanja stanja in izvajanje nadzora na
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5. odstavek preambule Direktive 2009/127/ES.
7. odstavek preambule Direktive 2009/127/ES.
60
Statistični podatki sicer govorijo Sloveniji v prid – uporaba pesticidov je bila v zadnjih dvajsetih letih zmanjšana
skoraj za polovico in je po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje znašala 1.134 ton, še leta 1992 pa
2.031 ton. Tudi pri strukturi rabe pesticidov so pri nas v uporabi manj nevarna sredstva, nekatera med njimi se
lahko uporabljajo tudi v ekološkem kmetijstvu. Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe
fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022, str. 4–11.
61
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), Ur. l. RS, št. 83/12.
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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Osnutek Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, str. 1–13, URL: http://euprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/93048?disposition=attachment (25. 8. 2017).
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področju uporabe pesticidov ter za obveščanje javnosti v primeru tveganj in v izobraževalne namene.
Opredeljene so tudi kazenske določbe ter pooblastila organov, ki so odgovorni za izvrševanje ZFfS-1 in
nadzor nad njegovim izvajanjem ter predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona.63
Cilji zakona, opredeljeni v 2. členu, so naravnani trajnostno z namenom zagotavljanja visoke ravni
varstva zdravja ljudi in živali ter okolja, ob hkratnem upoštevanju trajnostnega razvoja kmetijstva –
zakon uvaja obvezno uporabo integriranega varstva rastlin in spodbuja alternativne pristope, s čimer
zasleduje temelje ureditve, ki jo je zastavila Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov. Z vidika
trajnostnega razvoja je pomembna novost, ki je bila z novim zakonom prenesena iz Direktive
2009/128/ES, tj. zahteva po sprejetju Nacionalnega akcijskega programa, ki naj natančneje določi cilje
in ukrepe za doseganje trajnostne uporabe pesticidov. Zakon določa, da je evalvacijo programa potrebno
opraviti vsakih 5 let, pri čemer mora pristojno ministrstvo vladi predlagati ustrezne spremembe
programa, če ugotovi, da so potrebne njegove posodobitve. Določena je tudi obveznost poročanja
Evropski komisiji in drugim državam članicam v zvezi z njegovim izvajanjem in rezultati.64
37. člen ZFfS-1 vzpostavlja boljše obveščanje javnosti o vseh posledicah uporabe pesticidov. Vidik je
pomemben zaradi vseh možnih tveganj uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Določena je dolžnost
ministrstva v zvezi z obveščanjem in osveščanjem javnosti o fitofarmacevtskih sredstvih. MKGP mora
preko svoje spletne strani širšo javnost seznanjati o tveganjih ter morebitnih akutnih in kroničnih učinkih
pesticidov na zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje. Člen predpisuje tudi obveznost ministra, da
sprejme program osveščanja prebivalcev o fitofarmacevtskih sredstvih. Njegova naloga je, da vzpodbuja
in izboljšuje informiranost in zavedanje javnosti o vplivih uporabe fitofarmacevtskih sredstev na zdravje
ljudi, neciljne organizme in okolje. Program je potrebno revidirati vsako leto.65 S tem je dosežena
predvsem boljša osveščenost javnosti glede obsežnejših in dolgotrajnejših vplivov uporabe pesticidov
na zdravje ljudi, kot jih ima zgolj enkratno tretiranje gojene rastline.
Pomembna je določba 4. člena, ki ministru, pristojnemu za kmetijstvo, omogoča izdajo odredbe, s katero
prepove ali omeji promet oziroma uporabo fitofarmacevtskih sredstev oziroma semen, tretiranih s
fitofarmacevtskimi sredstvi, če sredstva oziroma tretirana semena resno ogrožajo zdravje ljudi ali okolje,
v kolikor drugi sprejeti ukrepi ne bi bili zadostni za preprečitev tveganja.
V Sloveniji je bilo področje ravnanja z odpadno embalažo in ostanki pesticidov že urejeno s predpisi,
zato na to področje ZFfS-1 ni posegal. Distributerji in uporabniki fitofarmacevtskih sredstev morajo
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1. člen ZFfS-1.
9. člen ZFfS-1.
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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Osnutek Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, str. 59, URL: http://euprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/93048?disposition=attachment (25. 8. 2017).
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ravnati z embalažo in ostanki pesticidov na način, kot je določen z Uredbo o odpadkih,66 Uredbo o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo67 ter Uredbo o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi
sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi.68 S temi uredbami je urejeno področje konca življenjske dobe
pesticidov, ki niso bili uporabljeni za tretiranje gojenih rastlin.
Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet69 (v
nadaljevanju Uredba o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet)
Z Uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet so določeni pristojni organi, obveznosti v zvezi
z registracijo in dovoljenji za fitofarmacevtska sredstva, njihovo označevanje, obveznosti v zvezi s
semeni, ki so tretirana s fitofarmacevtskimi sredstvi, pristojbine, nadzor in kazenske določbe za izvajanje
uredbe.70 Uredba kot pristojni organ za izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa UVHVVR, pri
čemer za registracijo fitofarmacevtskih sredstev potrebuje soglasje URSK, ki temelji na oceni vpliva
fitofarmacevtskega sredstva na zdravje ljudi in okolje. UVHVVR je pristojen tudi za posredovanje
poročila o opravljenem nadzoru o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropski Komisiji. Uredba daje
inšpektorjem UVHVVR poleg splošnih tudi posebne pristojnosti, vezane na zagotavljanje izvajanja
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009.
Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje
2012 – 202271 (v nadaljevanju NAP)
NAP je na svoji seji sprejela Vlada Republike Slovenije, kot dokument v katerem so opredeljeni ukrepi,
ki zajemajo področja, povezana z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Njegova uresničitev bi pomenila
večje varovanje zdravja ljudi in varstva okolja skozi zmanjšanje uporabe pesticidov in njihovih ostankov
v hrani. Njegov namen je določitev ciljev, ki sledijo zmanjševanju tveganja zaradi uporabe
fitofarmacevtskih sredstev, kar bi dosegli z uporabo novega znanja, tehničnega razvoja, uvajanja
novosti, izobraževanja uporabnikov ter zlasti uvajanja in pospeševanja integriranega varstva rastlin.
Glavni cilj, ki se zasleduje z ukrepi, je povečanje učinkovitosti rabe fitofarmacevtskih sredstev in
zmanjšanje obremenitve okolja.72
Cilji, ki jih NAP zasleduje, so v dokumentu razdeljeni med splošne in posebne, pri čemer je cilj
varovanja zdravja ljudi in okolja kot »zmanjšanje nevarnosti in tveganja za zdravje ljudi in živali in za
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Uredba o odpadkih, Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15.
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr.,
18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17.
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Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, Ur. l. RS, št. 119/06.
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Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, Ur. l. RS, št. 5/15.
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1. člen Uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.
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Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022
(NAP), sklep Vlade Republike Slovenije št. 34300-2/2012/3 z dne 12. 12. 2012.
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Prav tam, str. 6.
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okolje zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev« precej nedoločno uvrščen med splošne cilje, »zmanjšanje
ravni zdravju škodljivih aktivnih snovi v hrani in pitnih vodah« pa je poleg splošnega cilja podprt še s
posebnim, ki zasleduje »zmanjšanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v slovenskih pridelkih«, pri
čemer določa, da najvišja dovoljena količina ostankov pesticidov ne sme biti presežena v nobenem
domačem pridelku.
NAP vsebuje 24 ukrepov za dosego zastavljenih ciljev, ki jih razdeli na ukrepe za dosego ciljev NAP in
ukrepe na področju kmetijske pridelave. Med prve sodijo ukrepi na področju zdravja ljudi in varovanje
vodnega okolja. Drugi so povezani z razvojem integriranega varstva rastlin ter razvojem in raziskavami
novih metod varstva rastlin. NAP določa tudi devetnajst kazalnikov tveganja, s katerimi se spremlja
doseganje ciljev, uporabljajo pa se za obvladovanje tveganja na ravni države in za namene poročanja
evropskim institucijam.73 Na podlagi podatkov, ki se zbirajo s področja uporabe fitofarmacevtskih
sredstev se pripravi letno poročilo o napredku.74

3.1.3. PROBLEM OSTANKOV PESTICIDOV
Uporabo fitofarmacevtskih sredstev se sprejema in legitimira zaradi pozitivnih učinkov, ki jih prinaša
gojenim kulturam. Koristi imajo zlasti kmetje, saj z njihovo uporabo uničijo škodljivce, ki bi drugače
negativno vplivali na številčnost in kakovost pridelka, pri čemer se zmanjšuje tudi v obdelovanje in
pridelovanje vloženo delo in s tem povečuje produktivnost. Hkrati omejujejo erozijo zemlje, saj
omogočajo zmanjšanje rahljanja zemlje zaradi odstranjevanja plevela. Uporaba zagotavlja predvsem
gospodarsko korist, z njo pa se zagotavlja tudi prehranska samozadostnost držav in Unije.75
Delovanje pesticidov je različno – loči se glede na ciljno skupino škodljivcev, ki jih napada – vsi pa so
zasnovani tako, da vplivajo na osnovne procese v organizmih in jih zato lahko nadzirajo ali ubijejo.
Hkrati lahko pesticidi učinkujejo tudi na neciljne organizme, zdravje ljudi in okolje. Ljudje smo
škodljivemu delovanju pesticidov izpostavljeni neposredno preko fizičnega kontakta76 ali posredno.
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Prav tam, str. 34.
MKGP in UVHVVR sta izdala prvo Poročilo o napredku pri doseganju ciljev NAP za leta 2013, 2014 in 2015,
ki je sestavljeno iz povzetka stanja in doseganja posebnih ciljev po ukrepih in kazalnikih tveganja. V poročilu so
povzeti začetno stanje na posameznih področjih po sprejetju NAP ter kazalniki v omenjenem obdobju. Predstavljen
je vsak po NAP predviden ukrep in spremembe, do katerih je prišlo v opredeljenem obdobju. Poročilo služi kot
osnova za merjenje napredka, skupaj s poročili v naslednjih letih pa bo uporabno kot osnova za revizijo NAP
vsakih
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let.
Poročilo
o
napredku
2013–2015,
URL:
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/PorociloNAP2013_15.pdf (24. 8. 2017).
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Predlog Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje
trajnostne
rabe
pesticidov,
str.
2,
URL:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0373_/com_com(2006)03
73_sl.pdf (8. 8. 2017).
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Na ta način so izpostavljeni predvsem kmetje, delavci v proizvodnji pesticidov in drugi delavci, ki prihajajo v
direkten stik s pesticidnimi pripravki ali tretiranimi rastlinami. Pesticidi v človeško telo vstopajo preko vdihavanja,
zaužitja ali fizičnega stika s kožo ali sluznico.
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Problematično je zlasti slednje, ker je prikrito in se ga ne zavedamo, saj prihajamo v stik s pesticidi
preko vode in hrane. Učinek pesticidov na ljudi je odvisen od strupenosti kemikalije ter trajanja in
pogostosti izpostavljenosti. Za zdravje ljudi izjemno nevarna lastnost pesticidov je njihova akumulacija
v okolju ali organizmih, ki povzroča, da se največ pesticidov nabira prav v organizmih na vrhu
prehranjevalne verige.
Vpliv fitofarmacevtskih sredstev na človeško telo se kaže skozi alergijske reakcije77 ter v obliki akutnih78
ali kroničnih učinkov. Slednji so posebej nevarni, saj se pojavijo šele po več letih izpostavljenosti.
Raziskave na živalih in ljudeh so pokazale povezanost med izpostavljenostjo različnim
fitofarmacevtskim sredstvom in pojavom različnih oblik raka, neplodnosti, okvarami živčevja,
hormonskimi motnjami, motnjami v delovanju imunskega sistema in genetskimi napakami.79
Prav okoljska spoznanja in skrb za varstvo človekovega zdravja sta vodila do prvih omejevanj uporabe
pesticidov. Načini zmanjševanja prisotnosti pesticidov v okolju (zlasti v hrani in vodi) namenjeni
ljudem, so številni. Pravila o nanašanju fitofarmacevtskih sredstev na gojene rastline ter ustreznosti
naprav za nanašanje zmanjšujejo širjenje fitofarmacevtskih sredstev v okolje med njihovo dejansko
uporabo in varujejo ljudi, ki delo opravljajo. Da bi se zmanjšali ostanki fitofarmacevtskih sredstev, ki
se ohranijo na pridelkih, je za vsako sredstvo določen rok zadnjega tretiranja pred spravilom.80 Ker gre
za obstojne kemične spojine, se vsem ostankom v hrani ne moremo izogniti. Države zato sprejemajo
predpise, s katerimi omejujejo ostanke pesticidov, ki so še dopustni v hrani, če bo namenjena ljudem.81
S Tematsko strategijo o trajnostni rabi pesticidov je bilo področje posodobljeno,82 kljub temu pa so
ostala odprta številna vprašanja. Še vedno namreč ne vemo, kako na naš organizem delujejo kombinacije
različnih pesticidov oz. njihovi razgradnji produkti. Vse ocene tveganj temeljijo zgolj na poskusih,

77

Alergijske reakcije se kažejo kot rdečina, izpuščaj, srbenje kože, težave z dihanjem ipd. Do njih pride, ker
številna fitofarmacevtska sredstva vsebujejo ali pri njihovi razgradnji nastajajo snovi, ki pri nekaterih ljudeh
sprožijo enak imunski odziv telesa kot drugi znani alergeni.
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VARNE RABE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (2013), str. 136–138.
80
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vzorcev sadja vsebuje pesticide, od tega 5,5 % ostankov presega mejno vrednost. Poročilo o tematski strategiji o
trajnostni
rabi
pesticidov,
URL:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0291+0+DOC+XML+V0//SL (8. 8. 2017).
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V Tematski strategiji o trajnostni rabi pesticidov je bilo ugotovljeno, da »ni preglednega sistema za poročanje
in spremljanje uporabe pesticidov in vrednosti njihovih ostankov« ter da je zato potrebno »sprejeti novo
zakonodajo, temelječo na pristopu, ki bo bolj osredotočen na zmanjšanje uporabe pesticidov in bolj ambiciozen v
smislu okoljevarstvene učinkovitosti z zagotavljanjem močne podpore ekološkemu kmetijstvu in metodam
integrirane pridelave.« Tematska strategija vsebuje zahtevo po uskladitvi mejnih vrednosti ostankov na ravni držav
članic. Enake vrednosti morajo veljati tako za uvožena živila, kot za živila pridelana znotraj EU, nadzor nad
uvoženimi živili se mora izvajati na enak način kot nad domačimi. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24.
oktobra 2007 o tematski strategiji o trajnostni rabi pesticidov (2007/2006 (INI)).
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narejenih za vsak posamezen pesticid in ne glede njihovih sinergijskih učinkov. Prav tako nam niso
znane vse razgradnje oblike pesticidov in še manj njihovi učinki. Zakonodajalec kljub temu, da se
spornih vprašanj zaveda, raziskav na tem področju ne zahteva.

3.1.4. ZAKONSKA UREDITEV OSTANKOV PESTICIDOV
Krovno besedilo, ki na nivoju EU ureja dopustno vrednost ostankov pesticidov v živilih, namenjenih
prehrani, je Uredba ES št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi
rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS83 (v nadaljevanju Uredba
(ES) št. 396/2005). Omenjena uredba je nastala kot poenostavitev in razjasnitev prej obstoječe, vendar
razpršene evropske zakonodaje na področju regulacije ostankov pesticidov na posameznih vrstah živil,84
pri čemer sta se z njenim sprejetjem zasledovala dva cilja: zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov
in olajšati trgovino. Uredba je na ravni EU poenotila mejne vrednosti ostankov pesticidov, ki smejo biti
prisotni v hrani, kajti pred njenim sprejetjem je vsaka država članica določala svoje vrednosti.
Uredba se uporablja za proizvode rastlinskega in živalskega izvora ali dele le-teh, ki se uporabljajo kot
sveža, predelana ali sestavljena hrana ali krma, v ali na kateri so lahko prisotni ostanki pesticidov. Svojo
pristojnost razširja tudi na živila, za katera ni mogoče določiti ali bodo predelana v hrano ali živalsko
krmo. Zaradi možnosti, da bi se ta živila uporabila kot proizvod v človeški prehrani, se vse zahteve
uporabljajo tudi za te proizvode.85 Nekatere proizvode Uredba izvzema iz področja uporabe: če zanje
velja, da so namenjeni izdelavi proizvodov, ki niso hrana ali krma, ali setvi oz. sajenju ali v nacionalnem
pravu dovoljenemu testiranju aktivnih snovi. Zanimivo je, da se mejne vrednosti ostankov pesticidov,
določene v Uredbi, ne uporabljajo za proizvode, ki so namenjeni izvozu v tretje države, v kolikor tretja
država zahteva ali samo dopušča tretiranje z namenom preprečiti vnos škodljivih organizmov na njeno
ozemlje.86 EU tako na področju izvoza dovoljuje, da uporaba pesticidov presega sicer določene mejne
vrednosti ostankov pesticidov, s čimer na področju pridelave hrane, namenjene za izvoz, omogoča
zniževanje standardov.
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Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov
pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS,
UL L 70, 16. 3. 2005, str. 1–16.
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2. člen Uredbe št. 396/2005.
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Pojem »ostanki pesticidov« Uredba definira kot ostanke, vključno z aktivnimi snovmi, metaboliti in/ali
razkrojnimi ali reakcijskimi produkti aktivnih snovi, ki se uporabljajo ali so se uporabljali v
fitofarmacevtskih proizvodih, še posebej tisti, ki nastajajo kot posledica uporabe pri zaščiti rastlin, v
veterinarski medicini ali kot biocid. »Mejna vrednost ostankov« je določena kot zgornja dovoljena meja
koncentracije ostankov pesticidov v ali na hrani ali krmi. Temelji na dobri kmetijski praksi ter najnižji
izpostavljenosti potrošnika, ki je potrebna za njegovo zaščito.
Vsi proizvodi, za katere se Uredba uporablja, so našteti v Prilogi I. Priloga vključuje tudi vse druge
proizvode, za katere je primerno uporabljati usklajene mejne vrednosti ostankov pesticidov zaradi
njihove pomembnosti v prehrani ljudi ali trgovini. Proizvodi so v Prilogi I razvrščeni po skupinah, glede
na podobnost ali sorodnost proizvodov.87 V Prilogi II je seznam usklajenih mejnih vrednosti ostankov
pesticidov, ki so bile pred sprejetjem Uredbe št. 396/2005 opredeljene v direktivah, ki jih je Uredba
nadomestila. V Prilogi III se nahajajo snovi in proizvodi, ki v prej veljavnih direktivah niso bili
opredeljeni ali njihova mejna vrednost ni bila določena ter jim je zato dodeljena začasna mejna vrednost.
Aktivne snovi fitofarmacevtskih proizvodov, za katere določitev mejnih vrednosti ni potrebna, so
naštete v Prilogi IV. Priloga VII vsebuje naštete kombinacije aktivne snovi in živila, za katere država
članica sme dovoliti, da pri tretiranju po pobiranju pridelka vrednost ostankov aktivnih snovi presega z
ostalimi prilogami določene mejne vrednosti.
Uredba določa postopek vložitve vlog za določanje mejne vrednosti ostankov pesticidov, v kolikor pri
registraciji nove uporabe fitofarmacevtskih sredstev pride do potrebe, da je obstoječe vrednosti,
določene v Prilogi II ali III potrebno spremeniti, določiti novo vrednost ali je treba aktivno snov vključiti
v Prilogo IV. Aktivna vloga v postopku pripada tudi Evropski agenciji za varnost hrane (European Food
Safety Authority, v nadaljevanju EFSA), ki mora vlogo po tem, ko jo oceni država članica, v kateri je
bila vložena, proučiti in podati obrazloženo mnenje o tveganjih za ljudi in živali v zvezi z določitvijo,
spremembo ali izbrisom mejne vrednosti ostankov pesticidov.88 Komisija, ki je pooblaščena tudi za
upravni nadzor nad delom EFSE, po prejemu njenega mnenja pripravi in predloži v sprejem uredbo o
določitvi, spremembi ali izbrisu mejne vrednosti ostankov ali odločbo o zavrnitvi vloge. S to Uredbo se
lahko določi nove ali spremenjene mejne vrednosti ostankov pesticidov in jih navede v Prilogi II ter
določi ali spremeni začasne mejne vrednosti in jih navede v Prilogi III, mogoča pa je tudi določitev zgolj
začasnih mejnih vrednosti, ki se navedejo v Prilogi III.89
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4. člen Uredbe ES št. 396/2005.
10. člen Uredbe ES št. 396/2005.
89
Postopek je za slednje predviden zgolj v izjemnih primerih, ki so taksativno našteti v 16. členu Uredbe ES št.
396/2005.
88
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V trenutku, ko so proizvodi kot hrana ali krma dani na trg v Uniji, ne smejo vsebovati presežka ostankov
pesticidov, kot so navedeni v Uredbi oz. ne smejo presegati vrednosti 0,01 mg/kg za proizvode, za katere
v Prilogi II ali III ni določena posebna vrednost ali za aktivne snovi, ki niso navedene v Prilogi IV.90
Določena je tudi izjema, in sicer sme država članica dovoliti dajanje v promet ali krmljenje živali na
svojem ozemlju s tretirano hrano, kjer vrednost ostankov pesticidov presega določeno mejno vrednost,
v izjemnih okoliščinah in pod pogojem, da taka hrana ne predstavlja nesprejemljivega tveganja.
Nadzor nad ustreznostjo ostankov pesticidov v hrani je razdeljen med države članice in EU. Države so
v skladu s 26. členom Uredbe ES št. 396/2005 dolžne izvajati nadzor v smislu vzorčenja, naknadnih
analiz vzorcev in identifikacije prisotnih pesticidov ter vrednosti njihovih ostankov. Pri tem morajo
odvzeti zadostno število vzorcev, da se ohrani reprezentativnost rezultatov. 30. člen državam nalaga
sprejetje nacionalnih nadzornih programov. Programe je potrebno posodobiti vsako leto, njihov cilj pa
je oceniti izpostavljenost potrošnikov in skladnost z veljavno zakonodajo. Informacije je potrebno
posredovati Komisiji, EFSI in drugim državam – na osnovi teh informacij EFSA pripravi letno poročilo
o ostankih pesticidov.
V slovenski zakonodaji ZZUZIS v 6. členu določa, da je živilo zdravstveno ustrezno oz. varno, če
»ostanki pesticidov in zdravil za veterinarsko uporabo, ki so na osnovi dobre kmetijske in veterinarske
prakse pričakovana posledica uporabe teh snovi v postopkih pridelave kmetijskih pridelkov oziroma
surovin živalskega izvora, ne presegajo najvišje dovoljene koncentracije«. Natančneje je bila Uredba
ES št. 396/2005 v naš pravni red prenešena z Uredbo o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega
izvora,91 ki jo je letos nadomestila Uredba o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o
mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora 92 (v
nadaljevanju Uredba o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju Uredbe ES št. 396/2005), katere
sestavni del je tudi priloga o metodah vzorčenja uradnih vzorcev za ugotavljanje ostankov pesticidov
zaradi preverjanja skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov v skladu z drugim odstavkom 7. člena
Uredbe. Z Uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi z vlogami za določitev ostankov
pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora, pristojbine v zvezi z vlogami za določitev
mejnih vrednosti ostankov, uradni nadzor nad ostanki pesticidov in kazenske določbe za izvajanje
Uredbe ES št. 396/2005.93 Uredba v 3. členu določa, da je pristojni organ za izvajanje te Uredbe in
Uredbe 396/2005/ES UVHVVR, razen v delu, ki se nanaša na živila, namenjena dojenčkom in majhnim
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18. člen Uredbe ES št. 396/2005.
Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali
na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, Ur. l. RS, št. 16/09, 40/10 in 31/17.
92
Uredba o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali
na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, Ur. l. RS, št. 31/17.
93
1. člen Uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju Uredbe ES št. 396/2005.
91

27

otrokom, živila za posebne zdravstvene namene in popolne prehranske nadomestke za nadzor nad
telesno težo ter prehranska dopolnila, kjer je pristojni organ MZ. Uradni inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem Uredbe izvaja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znotraj UVHVVR,
razen v delu, ki se nanaša na zgoraj omenjene izjeme, ki sodijo v pristojnost MZ. Stroški postopka za
določanje mejnih vrednosti ostankov pesticidov, ki ga opravi UVHVVR, so kriti iz plačila pristojbine
vlagatelja. UVHVVR je pristojen tudi za sestavo večletnega nacionalnega nadzornega programa nad
ostanki pesticidov. V kolikor pri njegovi sestavi sodeluje MZ, je dolžnost poročanja Komisiji prenesena
tudi na Zdravstveni inšpektorat.

3.2. ADITIVI
3.2.1. POJEM ADITIVOV
Dodajanje različnih dodatkov hrani, kot način za izboljšanje njene varnosti, poznamo že dolgo. Glavni
nameni takšnega ravnanja so različni – od podaljševanja obstojnosti in ohranjanja kakovosti, do
podaljševanja obstojnosti okusa in vonja. Danes se dodatki, ki jih imenujemo aditivi, živilom dodajajo
tudi zaradi potreb lajšanja proizvodnje, transporta, izboljšanja prodaje in ohranjanja privlačnega izgleda
živil.
Pojem aditivov za živila zakonodaja definira kot »vsako snov, ki se običajno ne uživa kot živilo in
običajno ni tipična sestavina živila, ki se iz tehnoloških razlogov namensko dodaja živilu med
proizvodnjo, predelavo, pripravo, obdelavo, pakiranjem, prevozom ali hrambo, ne glede na to, ali ima
hranilno vrednost ali ne, ter neposredno ali posredno postane ali lahko postane sestavina živila kot taka
ali kot stranski proizvod živila.«94 Definicija iz pojma izvzema vse snovi, ki imajo značaj živila95 ter
snovi, ki v živilo zaidejo nenamerno, npr. pri predelavi.96 Vsak aditiv mora biti odobren in registriran v
EU, pri čemer dobi označevalni znak, ki je sestavljen iz črke E in pripadajočega števila, označevati pa
se jih sme tudi s posebnim imenom.97 Aditivi so razdeljeni v funkcijske razrede na podlagi njihove
glavne tehnološke funkcije, pri čemer se smejo uporabljati tudi za druge funkcije. Uredba (ES) št.
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Pojem je definiran v 3. členu Uredbe (ES) št. 1333/2008 o aditivih za živila, pri čemer besedilno različno, a
vsebinsko enako definicijo sprejema tudi naš ZZUZIS in podzakonski akti, ki urejajo področje aditivov.
95
Npr. rumenjak ni aditiv, saj se živilom dodaja zaradi hranilne vrednosti in okusa in zgolj sekundarno vpliva tudi
na videz in barvo živila.
96
To velja za vse snovi, ki prehajajo v živilo iz embalaže v katero je pakirano. I. Elmadfa, E. Muskat, D. Fritzsche,
ŠTEVILA E: ADITIVI V NAŠIH ŽIVILIH (2007), str. 5.
97
V EU je registriranih približno 1.700 aditivov. S črko E in številko iz serije 100 so označena barvila, konzervansi
z 200, antioksidanti ter regulatorji kislosti s 300, stabilizatorji, emulgatorji, sredstva za zgoščevanje s 400, sredstva
proti strjevanju in nekatera sredstva za uravnavanje kislosti s serijsko številko 500, ojačevalci arome s 600 ter
sladila, sredstva proti penjenju in vosek s številko 900. Delo Data, Dodatki v živilih, URL:
http://www.delo.si/assets/info5/20150330/aditivi/go.html (9. 9. 2017).
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1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila98 (v
nadaljevanju Uredba (ES) št. 1333/2008) v Prilogi I opredeljuje 26 funkcijskih razredov.
Pogoje uporabe aditivov ureja zakonodaja. Določeni aditivi se smejo dodajati zgolj določenim živilom,
za nekatere vrste živil pa je uporaba prepovedana.99 Aditive smejo vsebovati tudi ekološko pridelana
živila, pri čemer je seznam dovoljenih aditivov za ta živila mnogo krajši. Za aditive je predpisana v
živilih dopustna količina, ki je vezana na dopustni dnevni vnos snovi (v nadaljevanju ADI100). ADI
predstavlja količino aditiva, ki jo sme zaužiti posameznik vsak dan in pri tem ne ogroža svojega
zdravja.101 Problematično je, da ADI določajo proizvajalci na podlagi poskusov, ki jih naredijo sami.
Tudi postopek določanja vrednosti ADI je tarča znanstvenih kritik, zato se poskuša opredeliti nova
izhodišča, na katerih bi temeljila realnejša ocena tveganja.102
Raziskave kažejo, da naravno pridobljeni aditivi veljajo za neškodljive, v nekaterih vrstah živil je
njihovo dodajanje celo nujno.103 Določen delež aditivov pa velja za možne povzročitelje neželenih
zdravstvenih učinkov. Nanje so občutljive zlasti nekatere skupine ljudi, kot so atopiki, astmatiki na
terapiji s kortikosteroidi in osebe v določenem življenjskem obdobju, npr. nosečnice in majhni otroci,
saj pri njih lahko izzovejo alergijske ali preobčutljivostne reakcije. Pri teh skupinah so neželeni učinki
lahko hudi. Med najpogostejšimi so alergijske reakcije, poslabšanje astme, glavobol, vedenjske in
nevrološke težave, gastrointestinalne težave, hormonske ter imunološke spremembe in celo
karcinogenost. Pri številnih otrocih aditivi povzročajo hiperaktivnost. Nekateri neželene reakcije na
aditive povezujejo s posledicami prekomernega uživanja hranil z aditivi ali večje občutljivosti
posameznikov,104 kljub temu pa se je zaradi zdravstvenih dejavnikov razvilo široko področje urejanja
aditivov v živilih.

98

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila, UL L
354, 31. 12. 2008, str. 16–33.
99
Mednje sodijo npr. med, naravna mineralna voda in izvirska voda, navadni jogurt, kislo mleko brez sadja, mleko,
jajca, žita, oreščki, semena …
100
ADI (Acceptable Daily Intake) se določa zgolj za snovi, za katere je možno dokazati prag toksičnega delovanja,
ki je nevarno zdravju. Za snovi, ki glede na toksikološke podatke in podatke o uživanju, ne predstavljajo tveganja,
ADI ni določen. M. Filipič, B. Jeršek, Ocena tveganj povezanih z aditivi v živilih, v: ADITIVI V ŽIVILIH –
PREDNOSTI IN TVEGANJA (2017), str. 43–49.
101
Odmerek se izraža v miligramih na kilogram telesne teže.
102
I. Elmadfa, E. Muskat, D. Fritzsche, ŠTEVILA E: ADITIVI V NAŠIH ŽIVILIH (2007), str. 8–9.
103
Aditivi lahko ščitijo pred mnogimi nevarnimi pojavi, kot je npr. mikrobiološka kontaminacija živil (botulin v
mesnih izdelkih je smrtno nevaren) ali pa pred oksidacijskimi procesi, katerih produkti so ob dolgotrajnem vnosu
lahko kancerogeni in jih preprečimo z uporabo antioksidantov. Inštitut za nutricionistiko, Zdrava prehrana, Aditivi,
URL: http://www.nutris.org/prehrana/abc-prehrana/110-aditivi.html (9. 9. 2017).
104
S. Ilovar, A. Orel, R. Orel, Vplivi izbranih aditivov na zdravje, v: ADITIVI V ŽIVILIH – PREDNOSTI IN
TVEGANJA (2017), str. 142–148.
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3.2.2. ZAKONSKA UREDITEV ADITIVOV
3.2.2.1. EVROPSKA UREDITEV
Evropska zakonodaja o aditivih temelji na načelu, da je dovoljeno uporabljati le tiste aditive, za katere
je predhodno izdano dovoljenje. Aditiv, ki se sme uporabljati v živilski industriji, ne sme škodovati
zdravju ljudi, če ga živilo vsebuje v dovoljeni količini. Varnost mora biti zagotovljena tudi pri njihovem
uživanju v daljšem časovnem obdobju.
Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za
živila
Uredba (ES) št. 1333/2008 je razveljavila in nadomestila enajst predhodno veljavnih direktiv in odločb,
ki so urejale področje aditivov. Določa pravila, ki veljajo za aditive, ki se uporabljajo v živilih. Njen
namen je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov, vključno z zaščito
njihovih interesov, s celovitimi in poenostavljenimi postopki.105 Uredba vsebuje več prilog. Priloga I
opredeljuje funkcijske razrede aditivov v živilih ter aditivov v aditivih za živila in encimih. Seznam
aditivov, odobrenih za uporabo v živilih in pogoji uporabe so navedeni v Prilogi II. 106 Seznam vključuje
navedbo imena vseh aditivov za živila in njihovih E-števil, ki so dovoljeni v Uniji, živila, katerim se
lahko aditiv doda, pogoje, v skladu s katerimi se aditiv lahko uporabi in omejitve glede aditivov, ki se
prodajajo neposredno končnemu potrošniku. Priloga III je sestavljena iz petih delov in obsega seznam
aditivov, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila in aromah za živila, ter pogoje
njihove uporabe.107 V Prilogi IV so navedena tradicionalna živila, za katera lahko posamezne države
članice tudi od uvedbe Uredbe (ES) št. 1333/2008 dalje prepovedujejo uporabo nekaterih kategorij
aditivov. Poleg tega vsebuje navedbo države članice, ki si je za navedeno živilo, ki se proizvaja na
njenem ozemlju, pridržala to pravico in kategorije aditivov, ki smejo biti prepovedani. Zadnja, Priloga
V, vsebuje navedbo barvil za živila, za katera je treba pri označevanju živil v deklaraciji navesti
opozorilo, da lahko škodljivo vplivajo na aktivnost in pozornost otrok.
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1. člen Uredbe (ES) št. 1333/2008.
Seznam, ki ga vsebuje Priloga II je uredbi dodala Uredba Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra
2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo
seznama Unije aditivov za živila (UL L 295, 12. 11. 2011, str. 1–177). Besedilo njene priloge je v celoti prevzeto
v Prilogo II Uredbe (ES) št. 1333/2008. Novo besedilo Priloge II se je pričelo uporabljati 1. junija 2013. Živila, ki
so bila zakonito dana v promet pred navedenim datumom, vendar niso bila prenesena v nov seznam Priloge II, se
lahko tržijo do datuma minimalne trajnosti ali datuma uporabe.
107
Prilogo III je nadomestilo besedilo Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1130/2011 z dne 11. novembra 2011 o
spremembah Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila z
vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila,
aromah za živila in hranilih (UL L 295, 12. 11. 2011, str. 178–204).
106
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Uredba (ES) št. 1333/2008 iz urejanja izključuje pomožna tehnološka sredstva,108 snovi, ki se
uporabljajo za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov, snovi, ki se dodajajo živilom kot hranila ter tiste,
ki se uporabljajo za čiščenje vode za človeško prehrano in arome. Uredba prepoveduje dajati v promet
aditive, katerih uporaba ni v skladu z Uredbo. Le aditivi, ki so vključeni v Prilogi II in III, se smejo dati
v promet in uporabiti v živilih v skladu s pogoji uporabe, določenimi v prilogah.109 Aditivi, ki se smejo
vključiti v Priloge morajo izpolnjevati številne pogoje, ki so določeni v 6. členu: ne smejo ogrožati
človekovega zdravja, za njihovo uporabo mora obstajati upravičena tehnološka potreba, ki je ni mogoče
doseči z drugimi sredstvi in njihova uporaba ne zavaja potrošnika.110 Varstvo potrošnikov je tako močan
element usmerjanja zakonodaje, s čimer je zagotovljena dodatna varnost, čeprav je pretežno omejeno
zgolj na zavajanje glede sestave in kakovosti živila. Aditivi morajo hkrati imeti prednosti in ugodnosti
za potrošnika ter izpolnjevati enega ali več v uredbi opredeljenih namenov. 111 Za sladila in barvila
veljajo dodatni pogoji, če se želijo uvrstiti na seznam v Prilogo II. Uredba poleg prepovedi uporabe
aditivov, ki niso vključeni v sezname, določa tudi omejitve uporabe. Aditivi se, če ni določeno drugače,
ne smejo uporabljati v nepredelanih živilih, posebne omejitve so namenjene tudi hrani za dojenčke in
majhne otroke.
Pri uporabi aditivov v živilih je potrebno spoštovati najvišjo dovoljeno vsebnost aditivov v posameznem
živilu. Ta pravzaprav predstavlja njegovo najmanjšo vrednost, ki je še potrebna za dosego želenega
učinka. Pri določanju vrednosti je potrebno upoštevati vsak sprejemljiv dnevni vnos in verjetni dnevni
vnos aditiva iz vseh virov, pri čemer je posebna pozornost namenjena ljudem s posebnimi prehranskimi
potrebami.112 Snovalci uredbe so se pri oblikovanju določbe očitno zavedali, da ima kopičenje aditivov
možne sinergijske učinke, vendar kljub temu niso onemogočili njihove hkratne uporabe, temveč so jo
le zamejili. Popolna preprečitev hkratne uporabe bi bila dejansko nemogoča zaradi številnih živil, ki jih
posameznik zaužije pri posameznem obroku, kljub temu pa bi se število zaužitih aditivov in njihova
količina tako lahko zmanjšala. Nadalje Uredba določa, da v kolikor za aditiv ni določena najvišja mejna
vrednost, njegova uporaba sledi načelu »quantum satis«, kar pomeni, da se snovi uporabljajo v skladu z
dobro proizvodno prakso in njihova vsebnost ni višja od tiste, ki je potrebna za doseganje predvidenega
namena.
108

Gre za snovi, ki se same ne uživajo kot živilo, ampak se namensko uporabljajo pri predelavi živil. Njihova
prisotnost v živilu je nenamerna, vendar tehnično neizogibna, pri čemer njihovi ostanki niso nevarni za zdravje
ljudi in nimajo nobenega tehnološkega učinka na končni izdelek. 3. člen Uredbe (ES) št. 1333/2008.
109
4. člen Uredbe (ES) št. 1333/2008.
110
Zavajanje potrošnika pomeni npr. zavajanje glede vrste, svežine, kakovosti uporabljenih sestavin, naravnega
izdelka oziroma proizvodnega postopka ali prehranske kakovosti izdelka, vključno z vsebnostjo sadja in zelenjave.
7. odstavek preambule Uredbe (ES) št. 1333/2008.
111
To so: ohranitev hranilne vrednosti živila; zagotovitev potrebnih surovin živil, proizvedenih za skupine ljudi s
posebnimi prehranskimi potrebami; izboljšanje ohranjanja kakovosti ali obstojnosti živila ali njegovih
organoleptičnih lastnosti; zagotovitev pomoči v vseh fazah predelave živila, če aditiv za živila ni uporabljen za
prikrivanje učinkov uporabe neustreznih surovin ali katerih koli neželenih praks ali postopkov med izvajanjem
katere koli od teh dejavnosti.
112
11. člen Uredbe (ES) št. 1333/2008.
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Pomembno je, da se aditiv, ki je že vključen v Prilogo II ali III, vendar se proizvodne metode ali njegove
vhodne sestavine občutno spremenijo, obravnava kot drug aditiv. V tem primeru ga je potrebno na novo
vnesti v seznam ali spremeniti njegove specifikacije, ki so bile sprejete ob prvi vključitvi v seznam. 113
Posebej so urejeni aditivi, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku – zanje velja posebna
ureditev označevanja in dodatne zahteve glede navedb na etiketi.114
Uredba določa tudi postopkovna pravila in njeno izvajanje. Opredeljena je dolžnost proizvajalca ali
uporabnika aditivov, da mora nemudoma obvestiti Komisijo o kakršnih koli novih znanstvenih ali
tehničnih informacijah, ki bi lahko vplivale na oceno varnosti aditiva. Države članice imajo dolžnost
obveščanja Komisije in EFSE o spremljanju uživanja in uporabe aditivov.115
Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi
skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila116 (v
nadaljevanju Uredba (ES) št. 1331/2008)
Zaradi podobnih namenov uporabe je za snovi, ki se uporabljajo v ali na živilih, in sicer aditivih za
živila, encimih za živila in aromah, z Uredbo (ES) št. 1331/2008 vzpostavljen skupen postopek za oceno
in odobritev navedenih snovi.117 Postopek omogoča, da se preveri ocena tveganja uporabe omenjenih
snovi, namenjenih za prehrano ljudi, s čimer se varuje njihovo zdravje. V primeru negativne ocene
tveganja se sme snov uvrstiti na seznam v Uniji dovoljenih dodatkov za živila.
Postopek za posodobitev seznama se navadno začne z zahtevkom predlagatelja,118 naslovljenim na
Komisijo, ali na njeno pobudo. Komisija mora v postopku zaprositi za mnenje EFSO in, če se je
postopek začel na njeno pobudo, o začetku postopka obvestiti države članice. EFSA sme predlagatelje
zaprositi za dodatne informacije, nato šele po neodvisni znanstveni oceni tveganosti za zdravje ljudi, ki
temelji na največji možni kakovosti, izdela mnenje, ki ga posreduje Komisiji. Tudi Komisija sme
predlagatelje zaprositi za dodatne informacije, nakar sprejme odločitev o obvladovanju tveganja, na
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12. in 14. člen Uredbe (ES) št. 1333/2008.
Na etiketi morajo imeti na vidnem mestu navedeno ime ali prodajno ime in E-številko za vsak aditiv, navedbo
»za živila« ali »za omejeno uporabo v živilih« ali podrobnejši opis namena uporabe v živilih, posebne pogoje
shranjevanja in/ali uporabe, navodila za uporabo, če bi se sicer brez njih aditiv lahko uporabil nepravilno, navedba
najvišje dovoljene vsebnosti za vsako sestavino ali skupino sestavin, za katero velja količinska omejitev pri uporabi
v živilu, idr.
115
26. in 27. člen Uredbe (ES) št. 1333/2008.
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Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega
postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila, UL L 354, 31. 12. 2008, str. 1–6.
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Uredba (ES) št. 1333/2008, Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra
2008 o encimih za živila in Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008
o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih, so krovne uredbe, ki
urejajo to področje živilske zakonodaje.
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Lahko gre za državo članico ali drugega prosilca (npr. proizvajalca posamezne snovi).
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podlagi katere zaključi postopek tako, da sprejme uredbo o izvedbi posodobitve ali postopek konča brez
posodobitve, če oceni, da ni upravičena.119, 120
Ker mora postopek odobritve snovi izpolnjevati zahteve po preglednosti in obveščanju javnosti, je
pomemben vidik ureditve ohranjanje zaupnosti informacij. Predlagatelji morajo posredovati številne
informacije, tudi tiste, katerih razkritje bi lahko znatno škodovalo njihovemu konkurenčnemu položaju.
Uredba krog zaupnih informacij omejuje z določbo drugega pododstavka prvega odstavka 12. člena, ki
opredeljuje, katere informacije se nikoli ne smejo obravnavati kot zaupne. Mednje sodi npr. ime in jasen
opis snovi ter informacije, ki so pomembne za oceno varnosti snovi, zlasti študije varnosti in neobdelani
podatki. V kolikor predlagatelji želijo, da se določene informacije obravnavajo kot zaupne, morajo
navesti preverljivo utemeljitev. O ohranjanju zaupnosti informacij odloči Komisija – če ne zavaruje vseh
informacij, za katere je predlagatelj zaprosil naj bodo opredeljene kot zaupne, sme predlagatelj svoj
zahtevek umakniti. V tem primeru se informacije ne smejo razkriti: ne tiste, ki jih je Komisija ocenila
kot zaupne, kot tudi ne tiste, ki jim je takšno oznako odrekla. Če so informacije ocenjene kot zaupne, se
smejo objaviti samo, če tako zahtevajo okoliščine zaradi varovanja zdravja ljudi, zdravja živali ali
okolja.
V zvezi z nujnimi ukrepi se Uredba (ES) št. 1331/2008 navezuje na Uredbo (ES) št. 178/2002. Slednja
določa, da kadar je očitno, da bodo živila verjetno predstavljala resno tveganje za zdravje ljudi, živali
ali okolje in da takega tveganja ni možno obvladati z ukrepi, ki jih sprejme prizadeta država članica,
sme Komisija, v skladu z resnostjo razmer, sprejeti enega ali več ukrepov, ki se nanašajo na začasno
ustavitev dajanja živila v promet ter določitev posebnih pogojev za živila. Če nujnih ukrepov ne sprejme
Komisija, sme začasne zaščitne ukrepe sprejeti država članica. O tem mora obvestiti druge države
članice in Komisijo, ki preko odbora podaljša, spremeni ali razveljavi začasne nacionalne zaščitne
ukrepe. Države članice smejo svoje začasne zaščitne ukrepe ohraniti dokler ukrepov ne sprejme Unija.121
Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno
odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
o aditivih za živila122 (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 257/2010)
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12. odstavek preambule in 3. člen Uredbe (ES) št. 1331/2008.
Postopek podrobneje opredeljuje Uredba Komisije (EU) št. 234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe
(ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za
živila, encime za živila in arome za živila, UL L 64, 11. 3. 2011, str. 15–24.
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53. in 54. člen Uredbe (ES) št. 178/2002.
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Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih
aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila, UL
L 80, 26. 3. 2010, str. 19–27.
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Ocena tveganja je bila za večino aditivov opravljena že v 80-ih oziroma 90-ih letih,123 zato Uredba (ES)
št. 1333/2008 v 32. členu določa, da mora za aditive, ki so bili dovoljeni pred 20. januarjem 2009, EFSA
izvesti novo oceno tveganja. Vrstni red ocenjevanja se določi na podlagi poteka časa od zadnje ocene
aditiva, dostopnosti novih znanstvenih dokazov, obsega dejanske uporabe aditiva in izpostavljenosti
ljudi njegovemu delovanju.124 Od navedenega vrstnega reda se sme odstopiti, če se pojavijo novi
znanstveni dokazi, ki nakazujejo morebitno tveganje za zdravje ljudi ter lahko na kakršen koli način
vplivajo na oceno varnosti navedenega aditiva.
EFSA mora pri ponovni oceni preučiti dokumentacijo, ki je bila priložena prvi oceni in nove podatke,
ki ji jih posredujejo predlagatelji, Komisija ali države članice. Informacije pridobi na podlagi javnega
poziva vsem zainteresiranim, ki ji morajo predložiti vse tehnične ali znanstvene podatke o aditivu,
potrebne za ponovno oceno, predvsem toksikološke podatke in podatke, potrebne za oceno
izpostavljenosti ljudi aditivu. V kolikor se na EFSA-in poziv v razumnem roku zainteresirani
predlagatelji ne odzovejo in ne predložijo zahtevanih informacij, se lahko aditiv s seznama Unije
odstrani. Ker Uredba (ES) št. 1333/2008 določa, da mora odobritev aditivov upoštevati tudi okoljske
dejavnike, je katera koli zainteresirana stran dolžna obvestiti EFSO in Komisijo o razpoložljivih
informacijah v zvezi z okoljskimi tveganji zaradi proizvodnje, uporabe ali odlaganja navedenega aditiva
za živila.
Tudi Uredba (EU) št. 257/2010 zasleduje stroge zahteve glede preglednosti in javnosti informacij v
postopku ponovnega ocenjevanja aditivov in hkrati omogoča predlagateljem varovanje zaupnosti
podatkov, ki jih posredujejo.

3.2.2.2. SLOVENSKA UREDITEV
V slovenski zakonodaji so aditivi urejeni v ZZUZIS, ki v 6. členu določa, da so živila zdravstveno
ustrezna oziroma varna, če ne vsebujejo aditivov, ki niso dovoljeni za proizvodnjo živil ali ne
izpolnjujejo pogojev čistosti oziroma če njihova količina ne presega dovoljene. Hkrati v 10. členu
dovoljuje uporabo aditivov v živilih, pri čemer uradni zdravstveni nadzor nad njimi izvajajo zdravstveni
inšpektorji.125
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European Commission, Questions and Answers on Food Additives, URL: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-11-783_en.htm (10. 9. 2017).
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EFSA je bila do 31. decembra 2015 dolžna ponovno oceniti vsa barvila, ocena ostalih aditivov mora biti
narejena do 31. decembra 2018 ter sladil do 31. decembra 2020. Prvi odstavek 3. člena Uredbe (EU) št. 257/2010.
125
Prvi odstavek 16. člena ZZUZIS.
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Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila126 (v nadaljevanju
Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila)
Navedena Uredba določa organe, ki so v Sloveniji pristojni za izvrševanje določb prej omenjenih
evropskih uredb. Za spremljanje uživanja in uporabe aditivov sta pristojna MKGP ter MZ. Slednje ureja
področja vezana na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oz. zdravstvene namene ter
hrano v gostinskih dejavnostih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu.127 Na
področjih, ki spadajo v pristojnost MZ, izvaja uradni nadzor Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije, na ostalih področjih pa Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, razen glede uporabe aditivov v živilih živalskega izvora, kjer uradni nadzor opravlja UVHVVR.
Na koncu Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila določa še globe za kršitve in njihovo
višino.

4. OD PRAVICE DO ZDRAVJA DO PRAVICE DO ZDRAVE
HRANE
4.1. PRAVICA DO ZDRAVJA
Zdravje je kot pojem težko opredeljivo, saj je na ravni posameznika odvisno od njegovega osebnega
doživljanja lastnega fizičnega, psihičnega in družbenega stanja. Gre za subjektivno predstavo in
opredelitev vseh treh elementov, ki jih vsak dojema drugače. Najpogosteje posameznik razume zdravje
kot odsotnost slabega počutja in telesnih ali duševnih bolečin ter drugih motenj, ki bi ga ovirale pri
njegovem vsakdanjem početju. Njegovo počutje se lahko močno razlikuje od ugotovitev, ki jih po
njegovem pregledu postavijo zdravniki, kot strokovnjaki na zdravstvenem področju. Kljub težkemu
definiranju pojma je zdravje eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov, ki opredeljuje kakovost
življenja posameznika in preko njega tudi skupnosti, saj so izvedene analize zdravstvenega stanja
pokazale odvisnost gospodarskega razvoja in moči držav od zdravstvenega stanja njihovih državljanov.
Človekovo zdravje je eno izmed najpomembnejših ustavnih vrednot in je zato v Sloveniji varovana
pravna dobrina. Zdravje posameznika je namreč predpostavka za uživanje oz. uresničevanje drugih
pravic in temeljnih svoboščin.128 Ustava Republike Slovenije129 (v nadaljevanju URS) ne vsebuje
pravice do zdravja, vendar v 51. členu opredeljuje pravico do zdravstvenega varstva (katere predmet
varovanja je zdravje), ki določa, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih
126

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila (Uredba o izvajanju uredbe (ES) o
aditivih za živila), Ur. l, RS, št. 87/12.
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2. člen Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila.
128
B. Ivanc, v: M. Avbelj … et al., KOMENTAR USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE: DOPOLNITEV
KOMENTARJA – A (2011), str. 818.
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Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47,
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a.
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določa zakon. Določena je obveznost aktivnega delovanja države, da glede na dane pogoje zagotovi
ustrezne možnosti zdravljenja, ki morajo biti usmerjene k učinkovitemu doseganju končnega cilja –
zdravja.130 URS zato ne vsebuje pravice do zdravja kot take, kar pomeni, da posamezniku ne zagotavlja
pravice rezultata. Posamezniku mora biti zagotovljeno zdravljenje, ne more pa mu biti zagotovljeno
zdravje kot tako. Pravico do zdravja v URS poleg pravice do zdravstvenega varstva tvorijo še druge
pravice (npr. pravica do osebnega dostojanstva in varnosti ter varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih
pravic131).132
Mednarodno pravo pravice do zdravja ne razume zgolj kot pravice do zdravstvenega varstva, temveč jo
pojmuje kot veliko širši koncept.133 Danes je priznano, da dejavniki, ki vplivajo na zdravje niso zgolj
biološki, temveč tudi družbeni, kajti pravica do zdravja se udejanja znotraj družbene sfere.
Prvi mednarodni akt, ki je implicitno sprejel pravico do zdravja, je Splošna deklaracija o človekovih
pravicah,134 ki jo omenja v okviru pravice vsakogar do ustrezne življenjske ravni v 25. členu, pri čemer
ne opredeljuje njenih sestavin.135 Natančnejšo definicijo pravice vsebuje Ustava SZO, ki zdravje
opredeljuje kot (blago)stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni ali
slabosti. Definicija je oblikovana izjemno široko in sodobno, saj pojem zdravja povezuje z vsemi vidiki
človekovega udejstvovanja in življenja. Na ohlapnost definicije so leteli očitki, ker je težko merljiva.
Kritizirana je bila tudi njena statičnost – zdravje je opredeljeno kot stanje, kljub temu da se nenehno
spreminja.136 Vendar se je prav s to definicijo preusmerila pozornost od štetja in opredeljevanja bolezni
kot antipola zdravju, k zdravju kot prepletu dejavnikov, ki jih človek nosi v sebi ali jim je podvržen v
okolju. Hkrati je bila izpostavljena socialna razsežnost zdravja, s čimer je poudarjen prej spregledan
vpliv družbe na zdravje posameznika.137
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B. Kresal, v: F. Arhar … et al., KOMENTAR USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (2002), str. 547–548.
34. in 35. člen URS.
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B. Ivanc, v: M. Avbelj … et al., KOMENTAR USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE: DOPOLNITEV
KOMENTARJA – A (2011), str. 820.
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Kljub širšemu konceptualnemu razumevanju pravice, se tudi v mednarodnem pravu pravica do zdravja ne
razlaga kot pravica biti zdrav (pravica rezultata), temveč kot dolžnost prizadevanja.
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Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP), Resolucija št. 217 A (III), Generalna skupščina Združenih
narodov dne 10. decembra 1948 v prvem odstavku 25. člena določa: »1. Vsakdo ima pravico do takšne življenjske
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zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni,
delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi
okoliščin, neodvisnih od njegove volje.«
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A. E. Yamin, The Right to Health Under International Law and Its Relevance to the United States, v: American
Public Health Association, 95 (2005), 7, str. 1156–1161.
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zdravje opredeljeno kot več razsežnostni pojav, v katerem se mora povezovanje posameznika z naravnim in
družbenim okoljem obravnavati celostno. Izraz »stanje« je hkrati potrebno zamenjati z izrazom »dinamično
ravnotežje«. Celostno zdravje, Kaj je zdravje, URL: http://celostnozdravje.si/?page_id=32 (6.11.2017).
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131

36

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah138 (v nadaljevanju MPESKP) v 12. členu
določa, da morajo države pogodbenice vsakomur priznavati pravico do najvišjega dosegljivega
standarda fizičnega in mentalnega zdravja. Nadalje v drugem odstavku opredeljuje pozitivno dolžnost
držav izvajati ukrepe v štirih konkretnih primerih, med katerimi je tudi izboljšanje vseh oblik higiene
okolja in industrijske higiene. Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice (v nadaljevanju
OESKP) je leta 2000 sprejel široko razlago pravice do zdravja, ki določa, da poleg pravočasne in
ustrezne zdravstvene oskrbe vključuje tudi osnovne predpostavke zdravja, kot so dostop do čiste in pitne
vode, zagotavljanje ustrezne preskrbe z varno hrano, zdravo prehrano, zdravo delovno in naravno okolje,
dostop do ustreznih informacij in izobraževanja o zdravju idr.139
Tudi drugi mednarodni dokumenti poudarjajo pomen preventive ter varovanja in ohranjanja zdravega
okolja v povezavi s pravico do zdravja. Konvencija o otrokovih pravicah140 v drugem odstavku 24. člena
izpostavlja pomen razvoja preventivnega zdravstvenega varstva ter nevarnosti in tveganja onesnaženega
okolja za boj proti boleznim in podhranjenosti.141 Spremenjena Evropska socialna listina142 v 11. členu
določa pravico do varstva zdravja, ki države zavezuje, da neposredno ali v sodelovanju z javnimi ali
zasebnimi organizacijami sprejmejo primerne ukrepe, da bi v največji možni meri odstranile vzroke
slabega zdravja ter zagotovile svetovalne in izobraževalne možnosti za izboljšanje zdravja in
spodbujanje čuta osebne odgovornosti za zdravje. Po 35. členu Listine Evropske unije o temeljnih
pravicah143 ima vsakdo pravico do preventivnega zdravstvenega varstva in do zdravniške oskrbe v
skladu s pogoji, ki jih določajo nacionalne zakonodaje.144
Na nivoju EU se zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi. Pogodba o delovanju Evropske unije145
(v nadaljevanju PDEU) določa, da jo mora Unija zagotoviti pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik
in dejavnosti.146 Zahtevo mora spoštovati tudi pri sprejemanju aktov. Nadalje 168. člen PDEU določa,
da mora biti obveznost varovanja zdravja ljudi usmerjena k odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje
ljudi. Od izvajalcev dejavnosti in politik zahteva, da sprejemajo ukrepe in širijo dejavnosti na področju
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Generalna skupščina Združenih narodov, dne 16. decembra 1966. Veljati je začel 3. januarja 1976 v skladu s 27.
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obvladovanja močno razširjenih težkih bolezni s spodbujanjem raziskovanja njihovih vzrokov, prenosa
in preprečevanja, pa tudi obveščanja o zdravju in zdravstveni vzgoji. S tem EU, po zgledu drugih
mednarodnih instrumentov in razlagalnih dokumentov, po katerih pravica do zdravja presega
zdravstveno oskrbo in vključuje osnovne predpogoje za zdravje, na primer pitno vodo, ustrezno higieno
in prehrano, svojo zakonodajo širi tudi na področje preventivnega varovanja zdravja. Gre za pomemben
vidik, saj omogoča, da se bolezni preprečuje na njihovem izvoru ter zmanjšuje stroške zdravljenja. Pri
tem lahko pomagajo zlasti širši dejavniki zdravja, katerih ključni element predstavlja tudi varna in
ustrezna hrana, saj je nezdrava hrana velik povzročitelj številnih (kroničnih) bolezni.
Z vidika varnosti hrane je pomembno, da je pravica do zdravstvenega varstva v URS razumljena v
širšem smislu, ki obsega raznovrstne ukrepe, med njimi tudi preventivne, ki neposredno ali posredno
pozitivno vplivajo na ohranjanje ali izboljševanje zdravja.147 Skrb za okolje v povezavi s skrbjo za varno
in zdravo hrano ter izobraževanje o njunem pomenu pomenita dobre preventivne učinke z vidika
varovanja zdravja.

4.2. PRAVICA DO HRANE
V URS pravica do hrane ni izrecno varovana. Omenja se jo v povezavi s 17. členom, ki varuje
nedotakljivost človekovega življenja ter 34. členom, ki varuje pravico do osebnega dostojanstva in
varnosti.148 Pravica človeka do življenja, ki je objekt varstva 17. člena, je bistvena prvina varstva
človekovega dostojanstva, ki velja za izvor človekovih pravic. Ker je hrana eden izmed osnovnih
elementov, ki posamezniku zagotavljajo preživetje, je nujen predpogoj ohranjanja človekovega
življenja. Hkrati URS varuje več kot zgolj posameznikovo življenje – varuje človeka vredno življenje.
Zatorej ne sme biti zagotovljeno zgolj golo preživetje posameznika, temveč več kot to, saj se le na tak
način varuje tudi človekovo dostojanstvo. Pravica do osebnega dostojanstva iz 34. člena posamezniku
zagotavlja priznanje njegove vrednosti, ki mu gre kot človeku in iz katere izvira njegova sposobnost
samostojnega odločanja. Iz tega izvira tudi jamstvo osebnostnih pravic, ki gredo človeku kot osebi. Z
njihovim jamstvom so zagotovljeni vsi elementi posameznikove osebnosti, ki niso varovani z drugimi
določbami URS (s svobodo vesti, izražanja itn.), je pa šele skupaj z njimi posamezniku dana možnost,
da se svobodno razvija in oblikuje svoje življenje v skladu z lastnimi odločitvami. 149 Varstvo
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B. Kresal, v: F. Arhar … et al., KOMENTAR USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (2002), str. 547–548.
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človekovega življenja implicitno varuje prepoved lakote, saj brez hrane niso izpolnjene osnovne
predpostavke za življenje. Varstvo človeka vrednega življenja pa bi moralo zagotavljati še višjo raven
varstva pravice do hrane, kot le možnost dostopa do nje.
Na mednarodni ravni je pravica do hrane priznana kot človekova pravica. Omenja jo že Splošna
deklaracija o človekovih pravicah v 25. členu, kot del pravice do dostojnega življenjskega standarda. Po
Deklaraciji ima vsakdo »pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini
zdravje in blaginjo«, kar vključuje tudi dostop do hrane. Vsebuje jo tudi MPESKP, ki jo izmed vseh
mednarodnih aktov obravnava najbolj celovito. 11. člen MPESKP določa, da je vsakomur priznana
pravica do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno
hrano, obleko in stanovanje ter pravico do stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer. Drugi
odstavek nadalje natančneje opredeljuje ukrepe, ki so jih dolžne sprejeti države pogodbenice za
zagotavljanje pravice do varstva pred lakoto,150 s čimer priznava nujnost bolj neposrednih ukrepov, da
bodo zagotovili temeljno pravico do prepovedi lakote in podhranjenosti.
Pravica do hrane ščiti pravico vseh ljudi, da živijo dostojanstveno, brez lakote, negotovosti glede
preskrbe s hrano in podhranjenosti, kar pomeni, da je na voljo dovolj hrane, da imajo ljudje sredstva, da
do nje dostopajo ter da ustreza prehranjevalnim potrebam posameznika. Ne gre za pravico, ki bi
posamezniku omogočala pridobiti hrano v obliki brezplačnega razdeljevanja, temveč državam nalaga
dolžnost, da svojim prebivalcem zagotavlja okolje, v katerem se pravica do hrane lahko uresničuje.
Države so sprva sprejemale zgolj ukrepe, ki naj bi izkoreninili lakoto po svetu s pomočjo učinkovite
preskrbe s hrano, saj je več kot 800 milijonov ljudi po svetu trpelo zaradi lakote. 151 Leta 1996 so se
države na Svetovnem vrhu o hrani zavezale, da bodo do leta 2015 prepolovile število podhranjenih
ljudi.152 Kmalu je bilo ugotovljeno, da bo cilj težko doseči, saj delež lačnih kljub sprejetim ukrepom ni
upadal. Leta 2002 so se zato države odločile, da bodo izvedle premik paradigme in spremenile pristop
ukrepanja – namesto boja proti lakoti, ki temelji na zanesljivi preskrbi s hrano, so v ospredje postavile
ukrepe, ki temeljijo na pravici do ustrezne hrane.153
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Drugi odstavek 11. člena MPESKP določa: »Države pogodbenice tega Pakta, ki priznavajo vsakomur temeljno
pravico do varstva pred lakoto, bodo posamič ali v mednarodnem sodelovanju sprejele potrebne ukrepe, vštevši
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Že leta 1999 je OESKP pravico do hrane v svojem Splošnem komentarju št. 12 o pravici do ustrezne
hrane154 natančneje interpretiral in pojasnil, da se pravica do ustrezne hrane uresniči, »ko ima vsak
moški, ženska in otrok, sam ali v skupnosti, v vsakem trenutku fizičen in ekonomski dostop do ustrezne
hrane ali sredstev za njen nakup.«155 Pravica do ustrezne hrane se zato ne sme razlagati v ozkem ali
omejevalnem smislu, ki jo izenači z zadovoljitvijo po zaužitju minimalne količine kalorij, beljakovin in
drugih posebnih hranil.
Pojem »ustrezne hrane« želi poudariti več dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri opredeljevanju ali se
lahko določena živila, ki so dostopna, v danih okoliščinah štejejo za najbolj ustrezna za namene 11.
člena MPESKP. OESKP s pojmom ustrezne hrane in varnostjo preskrbe s hrano tesno povezuje pojem
trajnostnega razvoja, kar pomeni, da mora biti hrana dostopna sedanji in prihodnjim generacijam.
Natančen pomen »ustreznosti« v veliki meri določajo prevladujoči družbeni, gospodarski, kulturni,
podnebni, ekološki in drugi pogoji, medtem ko trajnostni razvoj vključuje pojem dolgoročne
razpoložljivosti in dostopnosti.
OESKP je glede na pomembnost obeh pojmov, ustreznosti in trajnostnega razvoja, temeljno vsebino
pravice do ustrezne hrane razdelil na dva vidika. Po prvem je potrebno zagotoviti razpoložljivost hrane
v količini in kakovosti, ki zadostuje za prehrambne potrebe posameznikov, pri čemer hrana ne sme
vsebovati škodljivih snovi in mora biti sprejemljiva v določeni kulturi. Drugi vidik opredeljuje
dostopnost takšne hrane na načine, ki sledijo trajnostnemu razvoju in ne posegajo v uživanje drugih
človekovih pravic.156 Z vidika zagotavljanja pravice do zdrave hrane sta pomembna oba vidika, še
posebej opredelitev ustreznosti hrane v zvezi s prvim. Po njem se ustreznost hrane tesno povezuje z
njeno razpoložljivostjo in vsebnostjo snovi. OESKP pojasnjuje, da se razpoložljivost hrane nanaša na
bodisi možnosti za samooskrbo s hrano neposredno s proizvodnega zemljišča ali drugih naravnih virov,
bodisi na distribucijo, predelavo in tržene sisteme, ki lahko premikajo hrano s kraja proizvodnje tja,
kamor je potrebno v skladu s povpraševanjem. Zlasti pomembna pa je zahteva, po kateri mora biti hrana
brez škodljivih snovi, saj postavlja smernice glede varnosti živil in za vrsto zaščitnih ukrepov s katerimi
naj se prepreči onesnaženje živil zaradi slabe okoljske higiene ali neprimernega ravnanja v različnih
fazah celotne prehranske verige, pri čemer je treba paziti, da se identificirajo in uničijo naravno prisotni
toksini.157
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Smernice o pravici do hrane158 (v nadaljevanju Smernice) so bile sprejete leta 2004. Služijo kot praktično
orodje za uveljavljanje pravice do ustrezne hrane ter predstavljajo prvi poskus, kako razlagati pravico
do hrane kot gospodarsko, socialno in kulturno pravico in predlagati ukrepe za njeno uresničitev. Cilj
Smernic je zagotoviti praktične usmeritve državam pri njihovem postopnem uresničevanju pravice do
ustrezne hrane. Zajemajo ukrepe, ki jih morajo vlade upoštevati na nacionalni ravni, da bi ljudem
omogočile okolje, v katerem se lahko dostojno prehranjujejo ali vzpostavile ustrezne varnostne
mehanizme za tiste, ki tega ne morejo doseči. Naslovljene so na vse države, pri čemer ne vzpostavljajo
pravno zavezujočih obveznosti za države ali mednarodne organizacije. Prav tako se nobena njihova
določba ne sme razlagati kot popravek, sprememba ali drugačna kršitev pravic in obveznosti po
nacionalnem ali mednarodnem pravu. Države zgolj spodbuja, da jih uporabljajo pri razvijanju svojih
strategij, politik, programov in dejavnosti. Smernice vključujejo 19 ukrepov, ki se med drugim nanašajo
tudi na varnost hrane in varstvo potrošnikov, prehrano ter izobraževanje in ozaveščanje.
Novembra 2009 so države članice Organizacije za prehrano in kmetijstvo v okviru srečanja Svetovnega
vrha o varnosti oskrbe s hrano ponovno poudarile svojo zavezanost, da bodo pospešile prizadevanja, da
bi svet postavile na pravo pot, ki bo vodila k doseganju postopnega uresničevanja pravice do ustrezne
hrane.159
EU pravico do hrane priznava kot človekovo pravico. Njeno izvrševanje tesno povezuje z dolžnostjo
zagotavljanja zanesljive preskrbe s hrano.160 Uresničevanje pravice dosega z ekonomskimi instrumenti
zlasti skozi trgovinsko politiko ter z ukrepi na področju skupne kmetijske politike. Glavna naloga
evropskega kmetijstva je zagotavljanje hrane. EU si prizadeva evropskim državljanom zagotoviti
dolgoročno varnost preskrbe s hrano in hkrati s pridelavo hrane prispevati k naraščajočemu svetovnemu
povpraševanju po hrani.161 Svetovna prehranska in hranilna varnost je ena izmed osrednjih agend EU za
razvojno sodelovanje,162 zato si EU prizadeva v mednarodna trgovinska pogajanja vključiti presojo
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učinkov na zdravje, prehrano in okolje. Drži se načela, da države ne bi smele sprejemati mednarodnih
obveznosti, ki bi nasprotovale temu cilju.

4.3. PRAVICA DO ZDRAVE HRANE
Pravici do zdravja in pravici do hrane mednarodni prostor priznava mesto med temeljnimi človekovimi
pravicami in hkrati nakazuje na njuno tesno medsebojno povezanost. Zaradi velikega pomena vpliva
hrane na zdravje, del varstva te pomembne dobrine poteka skozi državno regulacijo prehranskih
smernic. Smernice narekujejo številna pravila in priporočila, ki se jih moramo držati, če se želimo
ustrezno prehranjevati. Vendar zgolj uživanje določenega deleža posameznih živil, ki pomeni ravnanje
v skladu z zapovedanimi smernicami, ne zadostuje, v kolikor ni izpolnjen predpogoj – na izbiro je zgolj
hrana, katere uživanje ne ogroža zdravja ljudi, torej zdrava hrana.
Pojmu »zdrava hrana« se je močno približala razlaga pravice do hrane, kot jo je opredelil OESKP, ki je
poleg pomembnosti dostopa do hrane v okviru varstva pred lakoto izpostavil še drug vidik, po katerem
je pri uresničevanju pravice pomemben dostop do ustrezne hrane. S takšno opredelitvijo je močno
razširil pojem pravice do hrane in dosegel velik premik v njenem dojemanju. V sodobnih družbah, kjer
vlada blaginja in ljudem ni treba skrbeti, da bi proizvedli zadostno količino hrane, so namreč vedno
pogostejše skrbi, povezane z zdravstvenimi tveganji hrane in prav te lahko preprečimo, če sprejmemo
široko razlago pravice. Ta razlaga poudarja razpoložljivost hrane, ki zadosti vsem potrebam
posameznikov (z vidika vsebnosti posameznih hranil), je sprejemljiva v določeni kulturi163 ter ne
vsebuje škodljivih snovi. Hkrati je OESKP izpostavil še en izjemno pomemben vidik, ko je pojem
ustrezne hrane povezal s pojmom trajnostnega razvoja. Gre za proces, katerega cilj je nadaljnji razvoj z
zgolj zmernim poseganjem v naravo, da se ohranja naravno ravnovesje,164 s čimer je OESKP želel
zagotoviti, da bo ustrezna hrana dostopna ne le sedanji, temveč tudi prihodnjim generacijam. Hkrati je
izpostavil povezavo med pomembnostjo vzdrževanja zdravega okolja za pridelavo zdrave hrane.
Trajnostni razvoj je relativno nov pojem,165 ki se je začel razvijati šele z zavedanjem, da smo ljudje in
narava neločljivo povezani – uničenje narave pomeni tudi uničenje človeške rase. Glavni dokumenti
mednarodnega prava,166 ki opredeljujejo človekove pravice, neposredno ne vsebujejo pravice do
zdravega okolja, ki najtesneje udejanja trajnostni razvoj, in ne zagotavljajo njegovega varstva. Pogodbe
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so bile namreč sprejete v obdobju po drugi svetovni vojni, v času, ko je bilo nujno zaščititi druge
vrednote, da bi preprečili ponovitev vojnih strahot. Vsi dokumenti zato vsebujejo zgolj določbe o pravici
do določenega življenjskega standarda, o izboljševanju življenjskih razmer ter svobodnem razpolaganju
z naravnimi bogastvi.167 To je značilno za antropocentrično pojmovanje problemov varstva okolja, ki v
središče prava okolja postavlja človeka, njegove želje in potrebe.
Kljub temu zavedanje o pomenu ohranjanja okolja pričenja dobivati priznanje. Napredek je razviden že
v URS, ki v 72. členu varuje zdravo življenjsko okolje, ki določa, da ima vsakdo v skladu z zakonom
pravico do zdravega življenjskega okolja, za katerega skrbi država, tako da z zakonom določa pogoje in
načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Premiki so opazni tudi na nivoju EU, kjer pri
sprejemanju politik v ospredje stopa pomen varstva okolja. 11. člen PDEU določa, da je zahteve varstva
okolja treba vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja
trajnostnega razvoja. Natančneje je skrb za okolje opredeljena v 191. členu PDEU po katerem mora
okoljska politika EU prispevati k uresničevanju naslednjih ciljev: ohranjanju, varstvu in izboljšanju
kakovosti okolja, varovanju človekovega zdravja, skrbni in preudarni rabi naravnih virov ter
spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov,
zlasti v boju proti podnebnim spremembam. Temelj predstavlja previdnostno načelo in načela, ki
narekujejo, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru
in da mora plačati povzročitelj obremenitve.
Zagotavljanje varstva pravice do zdrave hrane je tako lahko zagotovljena ob upoštevanju smernic, ki jih
zahteva sledenje ideji trajnostnega razvoja. Vendar prebujena zavest o pomembnosti okoljskih vprašanj
ter varstva okolja ne koristi, če se začrtane smernice ne izvršujejo na zakonodajni ravni, ki zagotavlja
njihovo učinkovito udejanjanje. Vzporednico z zagotavljanjem pravice do zdrave hrane lahko
potegnemo s pravico do pitne vode, ki jo je Slovenija lani zapisala v Ustavo.168 Pobudniki so želeli, da
se z zapisom pravice v URS onemogoči možnost privatizacije vodnih virov, s čimer bi preprečili, da bi
se pitna voda in vodni viri lahko opredelili kot drugo tržno blago.169 Zapis pravice do pitne vode v
Ustavo lahko velja za dosežek, a opozarja se, da ni nujno, da se bo zaradi nekaj zapisanih besed kaj
spremenilo v smislu formalno in dejansko zavarovanega pravnega upravičenja, torej iztožljivosti te
pravice.170 Varstvo pravice naj bi bilo zagotovljeno že v sami zakonodaji, zato bo šele čas pokazal ali
ureditev na ustavni ravni pomeni korak v pravo smer.
167
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4.4. URESNIČEVANJE PRAVICE DO ZDRAVE HRANE Z VIDIKA
PRAVNE UREDITVE PREDSTAVLJENIH KEMIČNIH
DEJAVNIKOV TVEGANJA
Pravni ureditvi uporabe fitofarmacevtskih sredstev skupaj z zagotavljanjem varstva zdravja ljudi pred
ostanki pesticidov v živilih ter aditivov v postopkih predelave hrane kot kemičnih dejavnikov tveganja,
izkazujeta visok pomen varstva zdravja ljudi v EU in s tega vidika zagotavljata dobre temelje za
uveljavitev pravice do zdrave hrane. Obe področji sta v glavnem delu urejeni z uredbami, s čimer je
zagotovljena večja stopnja varstva zdravja ljudi, kot če bi bilo posameznim državam članicam
omogočeno samostojno urejanje področja.
Posamezniki se ob aferah, ki pretresejo prehransko industrijo,171 pogosto sprašujejo o zdravstveni
ustreznosti živil in varstvu, ki jim ga zagotavlja pravna ureditev. Zgolj priznanje pomembnosti pravice
do ustrezne hrane na normativni ravni namreč za pomiritev ogorčenih posameznikov (ali njihovih
predstavnikov) ne zadostuje. Zaradi vprašljivega učinka na zdravje so pogosto pod drobnogledom tudi
pesticidi in aditivi. Njihovo uporabo v prehranski industriji se močno kritizira in dvomi o ustreznosti
zakonske ureditve, ki naj bi preprečila njihovo pretirano uporabo.
Prenovi, ki jo je EU izvedla na področju urejanja pesticidov in aditivov v začetku tisočletja, je botrovala
prav ena izmed prehranskih afer in sicer pojav bolezni "norih krav" (bovina spongiformna
encefalopatija, BSE).172 Dogodek je izpostavil šibko točko nadzora prehranske industrije in s tem
osvetlil tudi številne druge nepravilnosti, do katerih lahko pride. Pravno ukrepanje na področju je bilo
nujno za ohranitev zdravja ljudi.
Evropska unija je pri zakonodajni prenovi celotnega področja posvetila veliko pozornosti tudi urejanju
uporabe fitofarmacevtskih sredstev pri pridelavi hrane in aditivov v postopku predelave. Izvedena je
bila prenova obeh področij: zlasti pri obravnavi pesticidov so zajeti vsi vidiki uporabe – od njihove
proizvodnje, do nanašanja na tretirane rastline – tudi področja, ki prej niso bila zakonsko urejena. Pri
prenovi zakonodaje je bilo v uvidu vedno prisotno varovanje zdravja ljudi. Nadaljnji razvoj na tem
področju bi moral začrtano pot ohraniti, pridružiti pa bi se ji moral tudi element varstva okolja, kajti
zdravo življenjsko okolje je eden izmed predpogojev za dostop do zdrave hrane.
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Uporaba aditivov in pesticidov prinaša številne prednosti na področju pridelave hrane. Uporaba aditivov
je v nekaterih živilih nujna, saj bi drugače v hrani prišlo do prevelike namnožitve drugih škodljivih
organizmov. Z enakim namenom se uporablja tudi pesticide, pri čemer ti vplivajo tudi na večjo
proizvodnjo hrane in s tem zagotavljajo prehransko varnost države. Škodljive učinke njihove uporabe
se je poskušalo omejiti z ustanovitvijo EFSE – agencije ustanovljene z namenom, da zagotovi večji
nadzor nad varnostjo hrane. EFSA za organe EU pripravlja neodvisna znanstvena poročila, ki so temeljni
del ocene tveganja, ki služi kot podlaga za odločanje v zakonodajnem postopku. Določanje še dopustnih
ostankov pesticidov v živilih in največje dovoljene vrednosti aditivov v živilih sledi iskanju ravnotežja
med koristmi in slabostmi uporabe obeh dodatkov v postopku pridelave hrane. Dovoljenja za uporabo
obeh snovi se izdajajo za določen čas, kar omogoča ponovno preverjanje posledic njihove uporabe na
zdravje ljudi, pri čemer se upoštevajo novi podatki, pridobljeni na podlagi izvedenih raziskav.
Kljub temu se je potrebno zavedati nekaterih še vedno šibkih točk trenutne ureditve. Evropska
zakonodaja pri preverjanju zdravstvene ustreznosti uporabe pesticidov in aditivov zahteva zgolj
rezultate raziskav, ki jih pridobijo tisti, ki želijo aditiv ali pesticid registrirati. Ugotovitve takšnih
raziskav so sporne, saj jih naročijo in financirajo predlagatelji sami. Rezultati raziskav so najprej
posredovani njim, kar pomeni, da jih v primeru negativnih ugotovitev lahko tudi zamolčijo in naročijo
drugačen tip preiskave. Široka uporaba aditivov in pesticidov je problematična zlasti zato, ker ni znano,
kako po dolgotrajnem uživanju vplivajo na zdravje, za to je namreč še vedno na voljo premalo
zanesljivih podatkov in raziskav. Vse raziskave, ki se opravljajo, so izvedene na živalih, pri tem pa se
testira zgolj ena snov naenkrat. Njihovo sinergijsko delovanje ostaja neraziskano. Upoštevati bi bilo
potrebno tudi možno strupenost razkrojnih produktov ali metabolitov uporabljenih sredstev. Za številne
snovi ne vemo, kako se obnašajo po izpustu v naravo (to velja zlasti za pesticide), niti kakšno kemijsko
sestavo prevzamejo. Šele spoznanje in razumevanje vseh mogočih tveganj lahko zagotovi ustrezno
oceno varnosti, na podlagi katere se lahko prepreči nastanek škodljivih posledic. S tega stališča je
pomembno, da zakonodaja podpira raziskave, ki jih opravljajo neodvisne organizacije. Pri tem je zelo
pomembna tudi transparentnost postopka in možnost vlaganja pripomb in rezultatov preiskav, ki so
drugačne od tistih, ki so jih predložili predlagatelji. Šele tak način bi pripomogel k varstvu pravice do
zdrave hrane, saj takšna hrana ne sme vsebovati snovi, ki bi lahko škodile človekovemu zdravju in
okolju.
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5. MOŽNOST URESNIČITVE PRAVICE DO ZDRAVE
(USTREZNE) HRANE V SLOVENSKEM PRAVNEM
PROSTORU
Slovenija sodi med razvite države, za katere ni značilna lakota v obliki kot je prisotna v državah v
razvoju.173 Opazno pa je pomanjkanje materialnih dobrin, kot posledica drugih socialnih problemov, ki
določenim posameznikom onemogoča nakup hrane. Število oseb, ki v Sloveniji potrebujejo materialno
pomoč, presega 100.000, od tega jih skoraj 80 % potrebuje pomoč v obliki hrane.174
Slovenija je kot podpisnica MPESKP zavezana uresničevati pravico do ustrezne hrane, kot jo določa
pakt in podrobneje razlaga Splošni komentar št. 12. Pravica se uresniči, ko ima vsak posameznik v
vsakem trenutku fizičen in ekonomski dostop do ustrezne hrane ali sredstev za njen nakup. Tak dostop
je omogočen, če ima zadostna sredstva za proizvodnjo ali nakup hrane. Osebam, ki takega dostopa
nimajo, ga je potrebno omogočiti. Kot sem že omenila URS ne vsebuje izrecno zapisane pravice do
(ustrezne) hrane, pri čemer se ne razlikuje od drugih ustav evropskih držav. Menim, da takšno varstvo
niti ni potrebno. Zgolj teoretično in programsko zavedanje o pomembnosti vprašanj, povezanih z
udejanjanjem vseh aspektov pravice do ustrezne hrane ne koristi, če se začrtane smernice ne izvršujejo
tudi na zakonodajni in dejanski ravni. Obveznost izpolnjevanja pravice namreč pomeni dolžnost države
dejavno sodelovati pri aktivnostih, namenjenih krepitvi posameznikovega dostopa do virov in možnosti
njihovega izkoriščanja ter zagotavljanje preživljanja ljudi, vključno s prehransko varnostjo.175
Dostop do hrane se zagotavlja preko spodbujanja kmetijstva. Vendar pravica do ustrezne hrane poleg
možnosti dostopa zahteva, da razpoložljiva hrana tudi po kakovosti ustreza prehrambnim potrebam
posameznikov, pri čemer ne sme vsebovati škodljivih snovi, hkrati pa mora njena pridelava spoštovati
načela trajnostnega razvoja. Zato je najprimernejši način za uresničitev pravice do ustrezne hrane
spodbujanje in razvoj ekološkega načina kmetovanja.
Gre za pridelovalni sistem, ki vzdržuje zdravje tal, ekosistemov in ljudi. Temelji na ekoloških procesih,
biotski raznovrstnosti in ciklih, prilagojenih lokalnim razmeram. Združuje tradicijo, inovacije in znanost
v korist skupnemu okolju ter spodbuja poštene odnose in kakovost življenja vseh vpletenih.176 Zaradi
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ugodnih vplivov, ki jih ima na okolje in možnosti uresničevanja pravice do ustrezne hrane, bi ekološko
kmetijstvo moralo postati prednostna tema vseh in ne zgolj dopolnilna dejavnost posameznikov.
Slovenija je novembra 2005 sprejela Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta
2015 (v nadaljevanju ANEK), vendar njegovih ciljev ni izpolnila v celoti,177 zato je potrebno zastavljene
ukrepe prilagoditi. Za lažje prehajanje s konvencionalnega na ekološko kmetovanje bi bilo potrebno
poenostaviti postopke pridobitve finančnih sredstev, ki se zagotavljajo ekološkim kmetom. Proces bi
pospešili tudi z boljšim izobraževanjem kmetov – zlasti o ekonomskih, socialnih in okoljskih prednostih
takšnega načina gospodarjenja. Preko izobraževanj ali svetovanj bi bilo potrebno zainteresiranim
ponuditi ustreznejše informacije o postopkih pridobitve naziva ekološke kmetije ter pomoč v primeru
njihovega nerazumevanja. Žal trenutna poročila kažejo na veliko pomanjkanje usposobljenih
svetovalcev in specialistov za ekološko kmetovanje.178 Opozarja se, da je tako kmetom, kot tudi
svetovalcem namenjenih premalo specializiranih izobraževanj. Zato bi bilo potrebno poiskati ustreznejši
način za prenos znanja iz izobraževalnih institucij v prakso, nadgrajevanje znanj pa bi bilo potrebno
poiskati še v tujini. Posameznikom, ki se že ukvarjajo z ekološkim kmetijstvom, bi morala biti na voljo
izobraževanja v obliki predstavitve primerov dobrih praks tako v Sloveniji, kot v tujini.179 Potekala bi
lahko v obliki klasičnih predavanj, demonstracijskih delavnic ali mentorskih programov.180
Z namenom spodbude ekološkemu kmetijstvu je bila v Zakon o javnem naročanju181 vpeljana
sprememba, ki javnim ustanovam (šolam, vrtcem, bolnicam) omogoča, da lahko pri naročanju hrane
dajo prednost ekološko pridelanim živilom. 1. januarja 2018 bo začela veljati tudi nova Uredba o
zelenem javnem naročanju,182 ki določa, da mora pri naročilu delež živil, ki so okoljsko manj
obremenjujoča, znašati najmanj 15 %. Vendar se v praksi pojavljajo problemi, saj naročniki potrebujejo
večje količine posameznih živil, ki jih želijo kupiti zgolj od enega kmeta, ki pridelave zahtevanih količin
ne zmore. Potrebno bi bilo vzpostaviti večje povezovanje primarnih pridelovalcev ter usposobiti
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svetovalce, ki bi javnim ustanovam pomagale pri koordinaciji in uresničevanju javnih naročil.183
Svetovalcem bi se lahko določila večja območja, v katerih bi bile združene javne ustanove, med njimi
pa bi morala potekati dobra komunikacija v primeru, da bi bilo potrebno zagotoviti pridobivanje
ekoloških živil z drugih območij. Tudi v tem primeru bi bilo potrebno poenostaviti same postopke
javnega naročanja.
Potrebno se je zavedati, da v Sloveniji kmetijska zemljišča obsegajo manj kot 25 % vse površine. Delež
še upada zaradi zaraščanja, širjenja zazidalnih površin in nove prometne infrastrukture.184 Težnje po
spremembi namenske rabe kmetijskih zemljišč in njihova pozidava so zaradi razpršene gradnje večjih
stanovanjskih objektov in gradnje novih trgovskih centrov ter industrijskih con najbolj izrazite na
ravninskih predelih ob naseljih, kjer je največ kvalitetnih kmetijskih zemljišč z najvišjim pridelovalnim
potencialom. Glavne ovire pri varstvu kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem namembnosti
predstavljajo pogosto spreminjanje zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja in varstva
kmetijskih zemljišč, močni lokalni parcialni interesi, zaradi katerih je onemogočeno uveljavljanje
obstoječe zakonodaje ter njeno neučinkovito udejanjanje.185 Zaradi tako majhnega deleža kmetijskih
površin bi mogla država omejiti spreminjanje njihove namembnosti ter usmerjati pozidavo na obstoječa
nezazidana stavbna zemljišča ali degradirane površine.
Omenila sem že pomembnost izobraževanja kmetov o pomenu ekološkega kmetijstva. Na drugi strani
je o njegovem pomenu ter pomenu pridobivanja in uživanja ustrezne hrane potrebno ozavestiti širšo
množico ljudi. Takšna ravnanja je potrebno spodbujati tako v družini, kot v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah, saj iz socialnega vidika obe skupini predstavljata izjemen pomen za razvoj in utrditev dobrih
navad v aktivni življenjski dobi. Pri tem moramo preseči dosedanje okvire izobraževanja o zdravi
prehrani186 ter jih razširiti v smer poudarjanja pomembnosti izbiranja ustrezne hrane, torej take, ki ne
vsebuje ljudem škodljivih snovi ter s svojo pridelavo in predelavo sledi trajnostnemu razvoju.
Menim, da bi bilo izobraževanje o pomembnosti ustrezne hrane smotrno izpostaviti predvsem na višjih
stopnjah vzgojno-izobraževalnega procesa, saj zavedanje o pomenu ustrezne hrane zahteva
183
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kompleksnejše razumevanje ter povezovanje pojmov, kot ga lahko zahtevamo od otrok na nižjih
izobraževalnih stopnjah. Mlade bi morali pritegniti z bolj interaktivnim pristopom – tudi z uporabo
socialnih omrežij – ter praktičnimi delavnicami. Na najnižjih izobraževalnih stopnjah, zlasti v vrtcih, bi
bilo smiselno nadaljevati z učenjem otrok o pomenu uživanja na lokalnem nivoju pridelane hrane ter
nepotrebnosti uporabe pripravkov, ki pospešujejo rast rastlin ali zatirajo škodljivce. Dodatno bi se lahko
otroke usmerjalo k ravnanju v skladu z zastavljenimi smernicami s pripravo slikanic in risank, saj bi
otroci preko poistovetenja z junaki lažje ravnali tako kot oni.
Ključnega pomena je tudi ozaveščanje in izobraževanje odraslih, saj zgled predstavlja enega izmed
najmočnejših dejavnikov učenja. Odrasli se morajo zavedati pomena pregledovanja deklaracij živil, ki
jih nakupujejo. Živila naj sicer, v skladu s predpisi, ne bi vsebovala zdravju škodljivih dodatkov, vendar
je vpliv, ki jih imajo na naše zdravje pogosto sporen. Pomembno je, da se možne rizike predstavi širši
javnosti. V okviru družin tudi nastaja največja količina odpadne hrane, ki konča v smeteh.187 Z vidika
učinkovitega udejanjanja pravice do ustrezne hrane je takšno ravnanje sporno zlasti na globalnem
nivoju. Preventivni ukrepi na tem področju bi bili nujni, saj bi edino tako učinkovito preprečili nastajanje
odpadne hrane. Na tem mestu je potrebno poudariti zavedanje, da lahko za udejanjanje pravice do
ustrezne hrane veliko naredimo tudi sami. Zgolj pravno urejanje in zagotavljanje možnosti s strani
države ne zadostuje, dokler sami ne bomo postali bolj pozorni kaj vnašamo vase in slabe navade
spremenili. Država ne more nadomestiti posameznikovega odločanja in njegove odgovornosti, lahko
zgolj pomaga usmerjati njegove odločitve.
Poleg gospodinjstev velike količine hrane zavržejo javne ustanove. Gre za kakovostno hrano, saj je
pripravljena v skladu s predpisanimi smernicami. Javne ustanove so, po Uredbi o ravnanju z biološko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,188 kuhinjske odpadke dolžne oddati
zbiralcu, drugače so lahko kaznovane z globo. Ti odpadki navadno končajo v bioplinarnah. Ustrezneje
bi bilo, da bi se preostala hrana lahko donirala humanitarnim organizacijam ali pomoči potrebnim
lokalnim prebivalcem, lahko pa bi se tudi prodala v obliki pripravljenih obrokov. Veljavna zakonodaja
takšno ravnanje preprečuje, zato bi jo bilo potrebno spremeniti. Definirati bi bilo potrebno trenutno še
neopredeljene higienske in zdravstvene zahteve za hrano, ki ni predpakirana. S tem bi sledili dobri praksi
na področju pakirane hrane, saj tam zakonodaja omogoča doniranje živil, ki so užitna in neoporečna, a
imajo pretečen minimalni rok uporabe.189

187

48 % odpadne hrane se ustvari v gospodinjstvih. V primerjavi s tem je 19 % odpadne hrane, ki nastane pri
strežbi hrane (gostilne in javne ustanove), malo. Statistični urad Republike Slovenije, Hrana med odpadki, str. 6–
7, URL: http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9173/hrana_med_odpadki-splet.pdf (8.11.2017).
188
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, Ur. l. RS, št.
39/10.
189
Ekologi brez meja, za šole in vrtce brez zavržene hrane, Poročilo pilotnih pregledov, str. 11, URL:
https://ebm.si/m/VSKC_Porocilo_sole&vrtci.pdf (8.11.2017).

49

Zagotavljanje trajnostne in varne preskrbe s hrano, ki je fizično in ekonomsko enako dostopna vsem
ljudem v zadostnih količinah, postaja vedno bolj pomembno. Med prednostne teme pri načrtovanju
razvoja slovenskega kmetijstva stopajo uravnavanje okoljskih učinkov kmetijske panoge, izboljševanje
samooskrbe ter spodbujanje k rabi domačih kmetijskih proizvodov. Razlog se skriva v povečevanju
števila prebivalstva v svetovnem merilu, kar širi zavedanje o pomenu prehranske samooskrbe, ki se
tesno povezuje s pravico do hrane.190 V kolikor bo Slovenija sledila zastavljenim smernicam na področju
razvoja in olajševanja ekološkega kmetijstva ter dodatno pozornost posvetila ozaveščanju in
izobraževanju vseh prebivalcev, ne bo zgolj izpolnjevala zahtev po pravici do ustrezne hrane, temveč
bo poskrbela tudi za prihodnjo prehransko suverenost.

190

Statistični urad Republike Slovenije, Podnebje se spreminja, spremeniti se morata tudi kmetijstvo in hrana,
URL: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6257 (8.11.2017).
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6. ZAKLJUČEK
Hrana predstavlja človekovo osnovno potrebo, zaradi česar je pravica do hrane priznana kot temeljna
človekova pravica. Zavedanje o pomenu hrane in njene ustrezne pridelave se danes širi na razvita
območja, kjer problem lakote ni prisoten. Poleg zagotavljanja osnovnega preživetja ima namreč hrana
še druge, daljnosežnejše posledice – uživanje nezdrave hrane bo pri človeku najverjetneje vodilo do
bolezenskega stanja in na koncu lahko tudi smrti. Pravno urejanje vseh aspektov procesa pridelave in
predelave hrane kaže prav na velik pomen, ki jo ima hrana za ljudi.
Ob prelomu tisočletja je v EU prišlo do razmaha živilske zakonodaje. Ugotovljene nepravilnosti pri
ravnanju s hrano, ki so vodile do intenzivnega pravnega urejanja živilskega področja, so pristojne oblasti
opomnile na številne pomanjkljivosti zakonodaje, ki so omogočale manipulacijo z živili. Vedno večje
zavedanje o vplivu hrane na zdravje je spodbudilo sprejetje strožje zakonodaje na področju varstva živil,
ki naj zagotovi enotne standarde ravnanja s hrano, ki bodo vzdrževali visoko raven njene zdravstvene
neoporečnosti. Danes tako zakonodajno urejanje temelji na zavedanju držav, da na hrano nimajo več
vpliva zgolj sestavine, ki jih hrana naravno vsebuje, ampak tudi različni dodatki, ki so posledica njene
pridelave ali so ji umetno dodatni.
S prenovo so bile uvedene številne pozitivne spremembe na področju urejanja aditivov ter
fitofarmacevtskih sredstev in ostankov pesticidov v hrani. Uporaba tako aditivov, kot pesticidov je v
postopku pridelave hrane neizogibna, po drugi strani pa so njeni učinki na zdravje ljudi raziskani zgolj
v manjši meri. Zato je ureditev zagotovila enotne in visoke standarde za vse države članice, kar je znatno
pripomoglo k varstvu prebivalcev tega dela sveta pred kontaminacijo hrane. Ker časovna oddaljenost
posledic zabrisuje učinke, ki jih ima uporaba aditivov in pesticidov na posameznikovo zdravje, smo
lahko zmotno zavedeni v mišljenje, da je delo na tem področju po prenovi zakonodaje že zaključeno.
Vendar ne smemo pozabiti, da negativni učinki obstajajo, zato bi mogli dati velik pomen raziskovanju,
kako vplivajo na nas – sami in zlasti v sinergiji z drugimi dodatki hrani.
Zaradi vseh pozitivnih učinkov, ki jih ima uporaba aditivov in pesticidov na proizvodnjo hrane, se je
potrebno zavedati, da bo pri nadaljnji zakonodajni obravnavi področja potrebno sklepanje
kompromisov. Prav zato bomo v prihodnosti morali razmisliti, kaj nam resnično pomeni več – bomo še
naprej sledili zadovoljevanju nikoli nasitnih potreb razvitega sveta, ki se s svojim načinom življenja
redko ozre okoli sebe, ali bomo mi tisti, ki bomo stopili korak nazaj in z namenom preskrbe generacij,
ki prihajajo za nami, omejili intenzivne spremembe in prilagoditve, ki jih zahtevamo od našega okolja.
K takšnemu ravnanju nas zavezuje tudi uresničevanje pravice do hrane. Po opredelitvi pravice, kot jo je
sprejel OESKP, je namreč pred varstvom pred lakoto izpostavljen še pomembnejši vidik – zagotavljanje
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hrane v kakovosti, ki zadostuje za prehrambne potrebe posameznikov, pri čemer ne sme vsebovati
škodljivih snovi v povezavi z zagotavljanjem njene dostopnosti na način, ki spoštuje trajnostni razvoj.
Slovenija na ustavni ravni pravice do hrane ne opredeljuje, temveč jo uresničuje preko spodbujanja
ekološkega kmetijstva, saj gre za način kmetovanja, ki v ospredje postavlja oba vidika zagotavljanja
pravice do ustrezne hrane. Ker Slovenija na področju razvoja ekološkega kmetijstva še ni dosegla vseh
ciljev, ki si jih je zastavila do leta 2015, bo potrebno za njihovo uresničitev sprejeti določene dopolnitve
in spremembe zakonodaje. Nanašajo se zlasti na poenostavitve postopkov in izobraževanje kmetov,
svetovalcev s področja ekološkega kmetijstva ter splošne javnosti. Zlasti s pomočjo ozaveščanja širše
javnosti se bodo najbolj učinkovito vzpostavili mehanizmi, ki bodo ekološkim kmetijam omogočili
obstoj in celo njihovo povečanje. S tem bo vzpostavljena tudi nadaljnja prehranska varnost v Sloveniji,
ki je temelj uresničevanja pravice do ustrezne hrane.
Na tem mestu bi omenila še misel švicarskega alkimista in zdravnika Paracelsusa, ki je dejal, da odmerek
določi strup. Pravilo velja za vse snovi, naj bodo naravne ali proizvedene umetno, zato je potrebna velika
mera zmernosti pri vseh stvareh, tudi pri uživanju hrane. Misel nas opozarja na vlogo, ki jo pri
obravnavani temi predstavljamo sami, kot posamezniki. Država lahko nadzoruje in skrbi za varnost
hrane, pri vsakdanjem odločanju o tem, katera živila bomo zaužili pa ni zakonov in ljudje igramo na
tem mestu najpomembnejšo vlogo. Najbolj lahko na zaloge na policah v trgovinah vplivamo sami – s
kupovanjem ekološko pridelanih lokalnih živil, ki v največji meri ustrezajo pojmu ustrezne hrane in
bojkotom slabih lahko množično vplivamo na proizvajalce. Postopek je morda dolgotrajen, vendar je
učinkovit. Mnogi se sprašujejo, kaj lahko država naredi zanje, hkrati pa so sami najmočnejši igralci v
svojem življenju, sposobni vplivati na vnos snovi v svoje telo, pri čemer se vedno (v okviru cenovno
dopustnih možnosti) lahko odločijo za zdravo.
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