Koalicija za trajnostni razvoj podeželja: Zavzemamo se za čim prejšnje sprejetje čim
strožjega zakona o gojenju GSR!
Okoljske in ekokmetijske nevladne organizacije smo odgovorne že večkrat pozvale k sprejetju
zakonodaje, ki bi preprečila onesnaževanje z gensko spremenjenimi organizmi v Sloveniji.
Nazadnje smo na to opozarjali lani pri pripravljanju Akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo
v Sloveniji do l. 2015, saj vemo, da anarhija na tem področju lahko v končni fazi pomeni
konec ekokmetijstva.
MKGP je v začetku avgusta letos poslalo v javno obravnavo predlog “Zakona o soobstoju
GSR”, kar smo na Inštitutu za trajnostni razvoj pozdravili, a se hkrati pritožili zaradi
prekratkega roka za pripombe. MKGP je rok nato podaljšalo do 11. septembra. Po pregledu
osnutka zakona smo člani Koalicije za trajnostni razvoj podeželja zaključili, da je predlog
dobra osnova za zakon, toda pod pogojem, da se odpravijo določene pomanjkljivosti.
11.9. smo na MKGP v imenu koalicije poslali pripombe na zakon. Pri pripravi pripomb
sodelovala vrsta organizacij – članic koalicije, še posebej združenj za ekološko in za
biodinamično kmetovanje, pa tudi Umanotera (Koalicjia za Slovenijo brez GSO) in nekateri
posamezniki. Naše pripombe so se nanašale predvsem na širino zaščitnih pasov, na javnost
podatkov v predvidenih registrih prodajalcev in gojiteljev, ter na odškodnine, odgovornost in
globe.
Pričakujemo, da bo zakon sprejet čim prej in v obliki, ki bo jamčila za preprečitev
onesnaženja z gensko spremenjenimi organizmi v Sloveniji. Zavzemamo pa se tudi za
začasno odredbo o negojenju tistih GSR, ki so že v registru EU, še predvsem tistih, ki so bili
vpisani pred širitvijo EU.
Ker v javnosti kroži tudi peticija za umik (predloga) zakona, želimo povedati, da se
organizacije - članice koalicije za trajnostni razvoj podeželja absolutno strinjamo z
nasprotovanjem GSO in njihovemu gojenju in uporabi, vendar pa smo prepričani, da je še
najslabše, če je stanje na tem področju neurejeno. Slovenija je ena zadnjih držav v EU, ki še
ni pripravila tovrstnih predpisov, lista v EU registriranih GS-kultivarjev pa je – sicer
škandalozno, a resnično – vse daljša! Zato menimo, da je strog zakon v tem trenutku in danih
razmerah najboljša rešitev, hkrati pa je potrebno tudi informiranje in osveščanje javnosti ter
iskanje trajnejše zaščite pred onesnaževanjem z GSO.
Pri pripravi pripomb na PREDLOG ZAKONA O SOOBSTOJU GENSKO SPREMENJENIH
RASTLIN Z OSTALIMI KMETIJSKIMI RASTLINAMI so aktivno sodelovali predstavniki
naslednjih organizacij:
Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Zveza združenj ekoloških kmetov
Slovenije, Inštitut za trajnostni razvoj; Zveza društev za biološko-dinamično gospodarjenje
»Ajda« - Demeter (Ajda Primorska, Ajda Koroška, Ajda Gorenjska, Ajda Domžale, Ajda
Sostro, Ajda Goriška), in več posameznikov.
Pripombe je uredila Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj. Pripombe so bile usklajene
v okviru Koalicije TRP in poslane na MKGP v imenu Koalicije dne 11.9.2006.
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