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(ime poslanca) 

    Član Evropskega parlamenta 

 

Ljubljana, 1. 3. 2007 

 

Zadeva: Glasovanje EP o resoluciji "Biotehnologija: perspektive in izzivi za kmetijstvo v Evropi" 

(Biotechnology: Prospects and Challenges for Agriculture in Europe”) (2006/2059(INI)) 

 
Spoštovani! 

 

Evropski parlament bo 14. ali 15. marca 2007 glasoval o resoluciji "Biotehnologija: perspektive in izzivi 
za kmetijstvo v Evropi" (t.i. "Virrankoski resolution"). 

Resolucija bi lahko predstavljala prispevek Evropskega parlamenta k vmesnemu pregledu Strategije EU 

o biotehnologiji (iz l. 2002). Strategija, ki bo verjetno postavila nove cilje, pokriva vse sektorje 
biotehnologije. Vendar pa je pomembno, da vsak sektor individualno ocenimo glede tveganj in 

priložnosti. Glede gensko spremenjenih rastlin (GSR), ki sodijo predvsem v kmetijski sektor, poteka 

obsežna razprava z veliko kontroverznosti; ta obsega tudi priznano znanstveno negotovost glede učinkov 

na življenje kmetov, na okolje in na človeško zdravje. 

Poročilo, ki je osnova resolucije, je v Odboru za kmetijstvo doživelo veliko kritik in sprejeta je bila vrsta 

amandmajev. Čeprav je bil s tem enostranski pogled nekoliko ublažen, pa smo v organizacijah civilne 

družbe, predvsem v okoljskih in kmetijskih, z njo v celoti še vedno izredno nezadovoljni, in smo 
prepričani, da je Evropski parlament nikakor ne bi smel podpreti. 

Zato vas pozivamo, da glasujete PROTI tej enostranski resoluciji! 

Za boljšo obveščenost o tematiki GSR vam v prilogi pošiljamo dokument s povzetkom vrste raziskav, ki 

so ga konec lanskega leta pripravile evropske nevladne organizacije.  

Naj ob tem poudarimo tudi, da slovenske okoljske, kmetijske in potrošniške organizacije, pa tudi 

slovenska javnost in mediji, z velikim zanimanjem in zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje na področju 

rabe GSO v kmetijstvu in živilih. Za Slovenijo je to področje zelo pomembno, saj je naš prostor zelo 
specifičen in zato tudi občutljiv: na eni strani imamo izjemno pestrost klimatsko-pedoloških razmer ter 

ekosistemov in biotske raznovrstnosti, na drugi pa razdrobljeno, na mnogih območjih tako rekoč 

"filigransko" kmetijsko strukturo ter tesno prepletanje obdelovalnih in drugih zemljišč. Morebiten vnos 
GSR in njihovo gojenje ima zato lahko tu še veliko hujše posledice.  

Ob tem je izjemno pomemben še en razlog, veljaven tako v EU kot v svetu: gojenje GSO ogroža tudi 

obstoj ekološkega kmetijstva, kjer je raba GSO prepovedana. Kljub različnin sistemom urejanja gojenja 

vse pogosteje prihaja do neželenega onesnaževanja običajnih posevkov z GSO. 

Zato je zainteresirana javnost dejavna tudi v Sloveniji: 18 organizacij v okviru Koalicije za trajnostni 

razvoj podeželja je aktivno sodelovalo pri pripravi predloga zakona o preprečevanju onesnaževanja z 

GSR (t.i. "soobstoja") in pozvalo tudi k začasni prepovedi gojenja GSR v Sloveniji do uveljavitve 
zakona, pri čemer nas je podprlo tudi kmetijsko ministrstvo. Druge organizacije so zbrale več tisoč 

podpisov proti gojenju GSR v Sloveniji. (Več o tem: www.itr.si) 

Skupaj z evropskimi in domačimi NVO vas pozivamo, da omenjeno resolucijo zavrnete. Tako boste kot 
poslanci Evropskega parlamenta pomembno prispevali k temu, da bo pri odločanju upoštevano mnenje 

prebivalcev EU, ki v veliki večini odločno zavračajo rabo GSO v živilih in kmetijstvu.  

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na zgornjem naslovu! 

S spoštovanjem, 
 

Anamarija Slabe, strokovni vodja ITR 
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