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ZDA nameravajo ustaviti pritok GSO iz drugih držav 
 
 
Kot poroča New Scientist, so se ZDA po desetletju izvažanja svojih gensko spremenjenih 
(GS) poljščin odločile, da omejijo uvoz tuje gensko spremenjene hrane v ZDA. To se bo 
dogajalo le v primeru, če bodo ZDA domnevale, da hrana iz uvoza ogroža njihovo lastno 
kmetijstvo, okolje ali zdravje ljudi. 
 
Ameriško kmetijsko ministrstvo, ki ureja uvoz kmetijskih pridelkov, je na problem 
opozoril njegov lastni organ – Urad glavnega inšpektorja (OIG): če mednarodni razvoj na 
področju GSO ne bo skrbno spremljan, potem se ministrstvo ne bo zavedalo vseh 
potencialnih groženj, ki bi jih za nacionalno preskrbo s hrano lahko predstavljale zlasti 
nove transgene rastline in živali. 
 
Kot je razvidno iz poročila Urada,  pričakujejo, da se bo število GSO in držav, ki jih 
razvijajo, do leta 2015 podvojilo. Ravno to izdatno poveča tveganja.  
 
Urad v poročilu tudi poziva ministrstvo, naj okrepi stike z državami, kjer so raziskave v 
razcvetu, na primer Indija, Brazilija in Kitajska. Slednja je že pripravljena na začetek 
uporabe prvega GS riža, ki še čaka na avtorizacijo kmetijskega ministrstva ZDA.  
Na uradu kot največjo težavo navajajo neoznačevanje pridelkov kot GSO, saj neoznačeni 
pridelki ne morejo biti predmet nadzora. 
 
Vendar pa Urad svari pred blokadami uvoza, ki bi jih lahko smatrali za omejevanje 
mednarodne trgovine. Svetovna trgovinska organizacija je v primeru stroge evropske 
zakonodaje odločila v prid ZDA, češ da EU s svojimi omejitvami krši pravila svobodne 
trgovine. Sedaj bi bile lahko ZDA izpostavljene tožbam držav prek Svetovne trgovinske 
organizacije.  
 
Poleg tega so biotehnološke korporacije v ZDA s pomočjo načela t. i. zadostne 
enakovrednosti dosegle, da GSO niso označeni. Po tem načelu ugotavljajo varnost novih 
živil tako, da razskujejo, ali imajo podobne prehranske in zdravstvene značilnosti kot 
primerljiva že znana živila. Neoznačevanje GS živil je napaka v zakonodaji, do katere je 
prišlo zaradi močnega lobiranja korporacij. 
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