
Všetky plynové sporáky uvoľňujú škodliviny, ktoré 
sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie.  
Na rozdiel od cigariet a áut nenájdeme na plynových 
sporákoch žiadne varovné štítky o ich riziku. Nová 
správa CLASP a Európska aliancia verejného 
zdravia (EPHA) zdravia obsahuje zdravotné riziká 
pri varení na plyne, vyčísluje spoločenské náklady a 
poskytuje praktické riešenia na postupné vyraďovanie 
plynových sporákov v celej EÚ-27 v prospech 
elektrických alternatív.

Európska komisia prijala zákony na ochranu 
domácností pred ujmou na zdraví, a to prostredníctvom 
stanovenia limitov znečistenia sporákov a vďaka 
ekodizajnu alebo informovaniu spotrebiteľov o rizikách 
varenia na plyne.

Členské štáty a miestne vlády hlasujú za predpisy, 
ktoré berú do úvahy ľudí a planétu, vrátane 
motivovania k rýchlejšej celkovej elektrifikácii 
domácností.

Občianska spoločnosť a zdravotníci zvyšujú 
povedomie verejnosti o súvislosti varenia na plyne a 
zdravím a stoja za opatreniami proti ujme na zdraví.

Jednotlivci sa chránia pred nebezpečným znečistením 
vnútorného ovzdušia tým, že budú dôkladne vetrať 
a prejdú na alternatívy elektrického varenia, ako 
sú indukčné sporáky a spotrebiče so zapojením do 
zástrčky.

O D P O R Ú ČA N I E

• Viac ako 100 miliónov ľudí je v Európe kvôli vareniu 
na plynových spotrebičoch vystavené takej 
úrovni znečistenia vnútorného prostredia, ktoré 
by porušilo EÚ predpisy o znečistení vonkajšieho 
ovzdušia.

• Pri varení na plyne sa uvoľňuje oxid dusičitý, oxid 
uhoľnatý, oxid uhličitý a nespálený metán, ktoré 
môžu po použití slabnúť v interiéri niekoľko hodín.

• V dôsledku varenia na plyne malo za posledný rok 
v Európe príznaky astmy viac ako 700 000 detí.

• Až 12% súčasných prípadov detskej astmy by sa 
dalo predísť, keby sa v Európe odstránili plynové 
sporáky.

• U dospelých môže varenie na plyne viesť k 
negatívnym dopadom na mozog, dýchací a 
nervový systém. 

• Znečistenie spôsobené plynovými sporákmi má v 
EÚ za následok náklady na zdravotnú starostlivosť, 
ušlý zisk, produktivitu a podiel rokov života 
strávených v zhoršenom zdraví (DALY) vo výške 
3,5 miliardy EUR.
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