
FÓRUM EURÓPSKEJ INICIATÍVY OBČANOV

ZÁKAZ GLYFOZÁTU

ZDROJE INFORMÁCIÍ – DISKUSIA – POUŽÍVATELIA – 
PORADENSTVO

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY



2
- ZÁKAZ GLYFOZÁTU -

FÓRUM 
EURÓPSKEJ 
INICIATÍVY 
OBČANOV

OBSAH

ZÁKAZ GLYFOZÁTU 3

Kampaň Zákaz glyfozátu  4

Vplyv kampane Zákaz glyfozátu 7



3
- ZÁKAZ GLYFOZÁTU -

FÓRUM 
EURÓPSKEJ 
INICIATÍVY 
OBČANOV

1
ZÁKAZ GLYFOZÁTU

Iniciatíva Zákaz glyfozátu (celý názov: Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a 
životného prostredia pred toxickými pesticídmi), ktorá bola zaregistrovaná 
25. januára 2017, mala tri ciele: zakázať glyfozát, zreformovať postup 
schvaľovania pesticídov a stanoviť povinné celoeurópske ciele na znižovanie 
používania pesticídov.

Jej hlavným cieľom bolo zabezpečiť budúcnosť bez pesticídov a herbicídov 
na báze glyfozátu. Podľa organizátorov súvisí vystavenie herbicídov na báze 
glyfozátu s rakovinou u ľudí, ako aj so 

Faktory 
úspechu
• milióny Európanov, ktorí boli 

od prvého dňa ochotní svojím 
podpisom vyjadriť súhlas,

• nebolo potrebné vytvárať novú 
koalíciu, stačilo zmobilizovať tú, 
ktorá už existuje,

• stála finančná základňa.

Organizátori dokázali z najrôznejších zdrojov, ako napríklad od organizácií 
Campact, WeMove.EU a Greenpeace, vyzbierať 328 399 EUR. Ide teda o 
najúspešnejšiu iniciatívu vôbec, pokiaľ ide o financovanie.

Komisia sa rozhodla glyfozát nezakázať, ale zaviazala sa realizovať opatrenia 
uvedené ďalej.

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_sk
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2
Kampaň Zákaz glyfozátu 

Príprava

Keďže partneri iniciatívy v roku 2015 spolupracovali na petícii Európskej 
komisii, ktorou sa podarilo zvýšiť informovanosť, „európsku iniciatívu 
občanov“ považovali „za ďalší krok“ a prirodzené rozšírenie svojich cieľov.

„V rámci takejto veľkej koalície bolo však ťažké dospieť k spoločnej 
predstave o tom, ako by mala iniciatíva vyzerať.“ Niektorí partneri sa 
zameriavali na súvislosť medzi glyfozátom a rakovinou, iní na ochranu 
biodiverzity a ďalší na moc korporácií. Museli vyvinúť veľké úsilie, aby boli v 
iniciatíve zohľadnené a zastúpené všetky tieto záujmy.

Zriadili rozhodovaciu skupinu („organizačná skupina“), v rámci ktorej každý 
týždeň zasadalo 10 zástupcov hlavných organizácií, ktorí rozhodovali o 
pridelení finančných prostriedkov, komunikačnej stratégii, registrácii, návrhu 
iniciatívy a jej prílohe atď.

Koordinátor iniciatívy vypracoval prvý návrh, ktorý potom rozoslal ostatným 
partnerom na pripomienkovanie. Následne sa stretli a prerokovali podnety, 
ktoré začlenili do niekoľkých návrhov dokumentu. Rovnaký proces prebehol 
aj v prípade prílohy.

„Organizačná skupina“ začala s prípravou kampane približne šesť mesiacov 
pred tým, ako sa začalo zbieranie podpisov. Odvtedy pracovala na príprave 
stratégie, zdrojov a kapacít. Treba uviesť, že táto skupina už v minulosti 
spolupracovala na iných kampaniach, a preto bolo v jej prípade budovanie 
aliancie menej časovo náročné ako v prípade väčšiny ostatných európskych 
iniciatív občanov. Napriek tomu organizátori zdôrazňujú, že sa 
nestačí spoliehať výlučne na svoju existujúcu sieť.
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Vykonávanie

Organizátori poznamenali, že „e-mail bol najdôležitejším médiom kampane“. Keďže kampaň viedla organizácia 
zaoberajúca sa online kampaňami zameranými na viaceré otázky, bola zvyknutá pravidelne oslovovať svojich členov. 
Jej partneri uplatňovali podobnú stratégiu. Organizátori sa nezameriavali na spoluprácu s „tradičnými médiami“, ale 
„nabádali partnerov, aby zdieľali obsah na sociálnych médiách“. Hlavným nástrojom kampane však bol naďalej e-mail.

Organizátori nerealizovali platené online kampane na sociálnych médiách. Uznávajú však, že v dnešnej dobe sú už 
tieto nástroje dôležitejšie. Reklamy na Facebooku majú v jednotlivých členských štátoch rôznu účinnosť. V krajinách, 
v ktorých je zbieranie podpisov jednoduchšie než v iných (napr. v tých, v ktorých sa nevyžaduje online identifikácia), 
je väčšia pravdepodobnosť, že reklamné príspevky reálne povedú k oficiálnemu vyhláseniu o podpore. Reklama na 
Facebooku takisto pomáha lepšie porozumieť pôvodu vyhlásení o podpore.

Organizátori vypracovali zoznam vnútroštátnych partnerských organizácií, ktoré boli ochotné zúčastniť sa 
na kampani, a „individuálne ich presvedčili, aby povolili zbieranie podpisov na svojich webových sídlach“ 
prostredníctvom poskytnutého formulára. Tieto kontakty zachovali a pravidelne s nimi komunikovali.

Mapovanie zainteresovaných strán v celej Európe bolo v počiatočných štádiách kampane skutočne dôležité. Je 
dôležité uvedomovať si skutočnosť, že podpisy z konkrétnej krajiny môžu byť kľúčové a že základom je zriadenie siete 
organizácií a vplyvných osobností. To bolo mimoriadne relevantné pre úspech tejto kampane, ktorá sa nielen opierala 
o svojich partnerov, ale takisto vypĺňala medzery v sieti, ktoré boli odhalené na začiatku.

Organizátori takisto uvádzajú, že „je dôležité, aby bolo webové sídlo kampane optimalizované pre vyhľadávače.“ 
Webové sídlo bolo dokonca jedným z miest, kde ľudia najčastejšie podpisovali kampaň (8 – 9 % podpisov). 
Viacjazyčnosť webového sídla kampane je kľúčom k osloveniu veľkého počtu ľudí v ich miestnom jazyku.

Organizátori takisto vypracovali tlačové správy v angličtine a požiadali svoje 
partnerské organizácie, aby ich preložili do úradných jazykov krajín, 
v ktorých sídlia, a to vrátane informácií o miestnom organizátorovi a 
kontakte naňho.

V troch krajinách (Španielsko, Taliansko a Francúzsko), v ktorých 
mala WeMove-EU, koordinačná organizácia iniciatívy, hlavných 
aktivistov, boli najatí profesionálni organizátori kampane. Oslovili 
aj ďalšie krajiny EÚ, v ktorých nepôsobia špecializovaní aktivisti. 
Konkrétne zorganizovala WeMove.EU spoločne s organizáciami 

Compact a GLOBAL2000 jeden deň „offline zbierania podpisov“. 
Podporovateľom v celej Európe zaslali 5 000 podpisových hárkov a 

za jediný víkend tak zozbierali približne 100 000 podpisov.
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Zbieranie podpisov

Na online zber použili OpenECI, online softvér na zber údajov, ktorý už v 
minulosti využilo množstvo iniciatív. Okrem toho, že obsahoval podpisový 
formulár, umožňoval im priamo získavať kontaktné údaje podporovateľov. 
Podpisový formulár mohli takisto vložiť na akékoľvek webové sídlo.

Hoci sa malo obdobie zbierania podpisov oficiálne skončiť 25. januára 2018, 
organizátori dokázali za päť mesiacov zozbierať 1 milión podpisov, a preto 
sa zbieranie podpisov rozhodli ukončiť predčasne 2. júla 2017. Snažili sa aj o 
urýchlené overenie podpisov, aby „mohla byť iniciatíva predložená predtým, 
ako Komisia prijme rozhodnutie o predĺžení povolenia glyfozátu“.

DÔLEŽITÉ 
INFORMÁCIE: 
Od 1. januára 2023 budú môcť 
organizátori používať iba centrálny 
online systém na zber vyhlásení.

Overenie a predloženie

Hoci niektoré krajiny proces overovania dokončili neskôr, iniciatíva bola 
predložená 6. októbra 2017 spolu s potvrdeniami o platnosti 1 070 865 
vyhlásení o podpore.
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3
Vplyv kampane Zákaz 
glyfozátu

Posúdenie iniciatívy Komisiou a jej rozhodnutie

Organizátori sa stretli s Komisiou – prvým podpredsedom Timmermansom, 
komisárom Andriukaitisom a riadiacimi pracovníkmi z rôznych dotknutých 
útvarov – 23. októbra 2017 (pozri tlačovú správu). Dňa 20. novembra 
organizátori svoju iniciatívu predstavili na verejnom vypočutí v Európskom 
parlamente.

Na stretnutie s Komisiou si vybrali „najerudovanejšie osoby“. Tú istú 
stratégiu použili pri príprave verejného vypočutia – usporiadali prípravné 
stretnutie, na ktorom sa dohodli, ktoré body chcú zdôrazniť. Mnohí poslanci 
Európskeho parlamentu „ich intenzívne podporili“.

V oznámení z 12. decembra 2017 (pozri tlačovú správu) Komisia dospela k 
týmto záverom:

• Z vedeckých či právnych dôvodov nie je zákaz glyfozátu 
opodstatnený.

• Komisia vypracuje legislatívny návrh na zlepšenie 
transparentnosti pri hodnotení pesticídov a na zvýšenie 
kvality a nezávislosti vedeckých štúdií, na základe 
ktorých Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 
uskutočňuje posudzovania.

• Zreviduje sa vykonávanie smernice o udržateľnom 
používaní.

Ďalšie informácie o následných opatreniach možno nájsť na 
webovom sídle európskej iniciatívy občanov.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_17_4102
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/product-details/20171110ECI00001
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SK/C-2017-8414-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_17_5191
https://europa.eu/citizens-initiative/_sk


8
- ZÁKAZ GLYFOZÁTU -

FÓRUM 
EURÓPSKEJ 
INICIATÍVY 
OBČANOV

Následné opatrenia

Skupina koaličných organizácií, ako aj jednotliví podporovatelia boli 
kontaktovaní a informovaní o výsledkoch kampane prostredníctvom e-mailu.

Koalícia organizátorov bola naďalej aktívna aj po realizácii európskej 
iniciatívy občanov. Spoločne sa snažila ovplyvniť európske právne predpisy 
o súvisiacej téme (všeobecné potravinové právo). Po schválení tohto zákona 
poľavila vo svojej koordinovanej činnosti. Napriek tomu sú jej e-mailové 
zoznamy dodnes aktívne a organizátori sú stále v kontakte so svojimi 
podporovateľmi v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa ich veci.

Jednotliví podporovatelia mali pre kampaň naďalej význam, a to aj 
po ukončení európskej iniciatívy občanov. Organizátori vysvetlili, že 
„podporovatelia boli kľúčovou hnacou silou v neskoršom štádiu“, a to 
najmä v čase, keď sa v Európskom parlamente rokovalo o všeobecnom 
potravinovom práve.

Nadobudnuté 
skúsenosti
• „Ak Komisia relatívne podporuje 

ciele iniciatívy, môže to byť 
vhodný nástroj, ale ani úspešná 
iniciatíva neprinúti Komisiu 
urobiť to, čo nechce, alebo na čo 
nemá právomoc“. Organizátori 
takisto uvádzajú, že tento nástroj 
„je vždy možné použiť ako 
‚nástroj na stanovenie agendy’ 
na európskej úrovni“.

• Iniciatíva bola úspešná v 
tom zmysle, že sa podarilo 
zozbierať 1 milión podpisov, 
organizátori sa stretli s Komisiou, 
absolvovali verejné vypočutie v 
Európskom parlamente a dostali 
odpoveď Komisie obsahujúcu 
aj niekoľkých následných 
opatrení. Organizátori však 
zastávajú názor, že iniciatíva bola 
neúspešná, pretože sa nedosiahli 
jej ciele.

• Organizátori vysvetlili, že ak 
chcete dosiahnuť zmeny v 
prebiehajúcom legislatívnom 
návrhu, podstatné je 
načasovanie. To by mohlo v 
konečnom dôsledku zaistiť väčší 
vplyv.

Rady a tipy pre budúcich 
organizátorov
• Pred začatím iniciatívy si vybudujte internetovú základňu stoviek tisíc ľudí, 

ktorí budú spoľahlivo zbierať podpisy. Čas plynie rýchlo!
• Bez veľkej základne, na ktorú sa môžete spoľahnúť na začiatku, musíte počas 

celého jednoročného obdobia zbierania podpisov denne zozbierať približne 3 
000 nových podpisov.

• Zabezpečte si veľkú skupinu ľudí, ktorí budú pripravení začať zbierať podpisy 
ihneď po zaregistrovaní iniciatívy.

• Väčšina finančných prostriedkov pochádzala od etablovaných členských 
organizácií, ktoré iniciatívu propagovali. Povzbudzujte členské organizácie, 
aby zbierali peniaze na podporu činnosti počas kampane.

• Dôkladne monitorujte pokrok pri dosahovaní cieľov v oblasti zbierania 
podpisov v každej krajine.

• E-mailová komunikácia je pre realizáciu kampane veľmi dôležitá.
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