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Informacija o pripombah Inštituta za trajnostni razvoj na zakonodajo o GSO v Sloveniji
Pozdravljeni,
danes vam posredujemo informacijo o tem, kakšne pripombe smo v času javne razprave o dveh
zakonodajnih predlogih s področja GSO poslali pristojnim. Celotne pripombe si lahko preberete v
prilogi. O tem, da je o teh predlogih odprta javna razprava, pa smo vas že obvestili.

1. Podzakonska predpisa "Zakona o soobstoju GS rastlin z ostalimi kmet. rastlinami":
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo dalo "uredbo o odškodninah"1
in "uredbo o GS koruzi"2. Rok za oddajo pripomb je bil 25.9.2009. Na ITR smo oddali pripombe na
"uredbo o GS koruzi".
Naša glavna pripomba: Menimo, da je širina varovalnega pasu 300 oz. 200 m veliko premajhna, da bi
lahko zagotovila dolgoročno varstvo pred onesnaženjem z GS koruzo v Sloveniji, predvsem zaradi naše
specifike: majhne in razdrobljene kmetijske parcele; visoka poseljenost s čebelami, ki se s cvetnim
prahom oskrbujejo tudi na koruzi; visoka biotska pestrost, ki se izraža tudi v visokem deležu (dobra
tretjina površine države) območij Nature 2000; usmerjanje v ekološko pridelavo (npr. cilj 20% eko
kmetijskih zemljišč do l. 2015 v Akcijskem načrtu za ekokmetijstvo iz l. 2005); ter ne nazadnje močno
nasprotovanje javnosti/potrošnikov gojenju in rabi GSO v kmetijstvu in prehrani). Zato menimo, da bi
morali pri določanju varovalnih pasov upoštevati zgornja dejstva in tudi načelo previdnosti, ter določiti
precej večjo širino, ki bi bila vsaj 10-kratnik sedaj predlaganih razdalj. …več v prilogi!
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi (ZRGSO):
Na ITR smo vključeni tudi v projektno skupino za pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO), ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje
in prostor. (Od NVO je v skupini tudi Greenpeace v Sloveniji) Predlog zakona je bil v javni obravnavi
do 15.9.2009.
Naša glavna pripomba: Predlagamo oblikovanje enotnega odbora za ravnanje z GSO, ki bi
združeval naloge komisije za ravnanje z GSO (ki sedaj sploh ne deluje) in dveh znanstvenih odborov
(za »namerno sproščanje GSO« in za »delo v zaprtih sistemih«). Sestava enotnega odbora bi bila
kombinacija sedanjih organov, v njem pa bi morali biti vključeni predstavniki NVO (vsaj okoljske
organizacije, potrošniki, pa tudi predstavniki ekoloških kmetov). …več v prilogi!
_______________________________
Ob tem vas prosimo za povratno informacijo: zanima nas, ali je morda tudi kdo drug v času javne
obravnave poslal pripombe, kot organizacija ali kot posameznik? Če da, bomo hvaležni, če boste te
pripombe posredovali tudi nam!
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Uredba o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko
spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih
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Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze

