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G. Janez Podobnik, minister
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana
Ljubljana, 20.2.2008
Zadeva: Ponovna zahteva za moratorij na gojenje GS-koruze MON810
Spoštovani gospod minister Janez Podobnik!
V imenu dvajsetih (20) organizacij članic Koalicije za trajnostni razvoj podeželja in drugih
okoljskih NVO ter sedemdesetih (70) slovenskih občin, ki so podpisale izjavo »Nočemo genske
tehnologije na naših poljih!“ (Priloga 1), ponavljamo zahtevo, da kot pristojni minister poskrbite
za takojšnjo uvedbo moratorija na gojenje gensko spremenjene (GS) koruze MON810.
Moratorij mora veljati vsaj do začetka uveljavitve zakona, ki bo urejal gojenje gensko
spremenjenih rastlin v Sloveniji in ki je v pristojnosti MKGP.
Ministrstvo za okolje in prostor pa je kot pristojno ministrstvo dolžno poskrbeti za zapolnitev
nevarne pravne praznine, v kateri je možno neregulirano in nenadzorovano gojenje GS-rastlin.
Utemeljitev:
Zahtevo za začasno prepoved gojenja GSO smo na vas naslovili že 30.11.2006. Povezana je
bila z začetkom oblikovanja »Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi
kmetijskimi rastlinami« na MKGP. V pripravo zakona se je namreč aktivno vključila vrsta NVO,
ki gojenju GSO sicer nasprotujemo, a smo ocenile, da je v obstoječih razmerah čim bolj
restriktivna zakonodaja koristna. Vendar pa smo NVO ugotovile, da do sprejetja zakona lahko
mine še precej časa in da Slovenija do tedaj nima varovalk za zaščito pred neželenim gojenjem
GS-rastlin na svojem ozemlju in posledicami le-tega. To lahko prepreči le moratorij vsakršnega
gojenja GSO do tedaj, dokler ustrezen zakon ne bi začel veljati. Naj poudarimo, da je našo
zahtevo takrat pisno podprlo tudi MKGP.
22. aprila 2007 (Dan Zemlje) smo na ITR začeli nacionalno kampanjo »Brez GSO«. Glavni
namen kampanje je osveščanje in spodbujanje razprave o rabi GSO v kmetijstvu in hrani. V
okviru kampanje smo, poleg izvedbe vrste drugih dejavnosti, pripravili tudi informacije o
problematiki GSO ter na slovenske občine naslovili poziv, naj o tem začno razpravo na lokalni
ravni in se opredelijo do rabe GSO na svojem območju. Do konca leta 2007 je izjavo »Nočemo
GSO na svojem ozemlju« na sejah svojih občinskih svetov sprejelo že sedemdeset
slovenskih občin – torej že tretjina vseh slovenskih občin (Priloga 2). Seznam občin je na
voljo na spletni strani www.itr.si, na Geopediji pa je ažuren zemljevid Slovenije z občinami
podpisnicami izjave. Na ITR pa so na voljo tudi kopije sprejetih izjav oz. sklepi občinskih
svetov.
V izjavi vas te občine neposredno pozivajo k ukrepanju:
»3. Občina prosi odgovorne politike, da zagotovijo, da gojenje GSO ali njihovo sproščanje v
okolje na območju Slovenije ne bo mogoče.
4. Občina prosi odgovorne politike, da zagotovijo, da bodo interesi tistih slovenskih kmetov, ki
želijo pridelovati pridelke brez prisotnosti GSO, v prihodnosti zakonsko zaščiteni ter da bodo
uporabljeni vsi primerni ukrepi za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja njihovih zemljišč in
pridelkov z GSO…«

Ob nedavnih ugotovitvah Kmetijskega inšpektorata o prisotnosti GS-koruze v Sloveniji (Priloga
3) in iz tega izhajajoče nevarnosti za neregulirano in nenadzorovano setev takšne koruze v
Sloveniji vas pozivamo k takojšnjemu ukrepanju. Moratorij je potrebno sprejeti nemudoma
oziroma najkasneje v roku mesec dni, še pred začetkom sezone setve koruze.
Poleg tega je treba o tem učinkovito obvestiti vse, ki jih tak ukrep na kakršenkoli način zadeva
(pridelovalci, kmetijski svetovalci, trgovci idr.).
Pri tem ni pomembno, ali gre pri ugotovitvah Kmetijskega inšpektorata za edino na sortno listo
EU vpisano serijo GS-koruze MON810, ki je v več državah EU sicer kljub temu prepovedana,
ali za kako drugo GS koruzo, dovoljeno za živalsko krmo. Pomisleki do gojenja GS-koruze
MON810 so prisotni v številnih državah EU, med drugim tudi v Franciji, kjer je predsednik
Nicolas Sarkozy nedavno razglasil moratorij na gojenje le-te zaradi »občutnih tveganj«, ki jo leto predstavlja. Enake zadržke do GSO ima vedno več kmetijskih ministrov, kar je jasno
razvidno tudi iz rezultatov nedavnega glasovanja na Svetu za kmetijstvo z dne 18.2.2008. Vse
to dopolnjuje tudi izjava komisarja za okolje pri Evropski komisiji, Stavrosa Dimasa, ki je
koncem prejšnjega leta napovedal zavrnitev avtorizacije dveh vrst GS BT koruze.
V luči zgoraj navedenih dejstev in glede na to, da je objava o ugotovitvah Kmetijskega
inšpektorata v javnosti že povzročila vznemirjenje, pričakujemo, da boste kot pristojni minister
nemudoma ukrepali.
S spoštovanjem,

Anamarija Slabe,
strokovni vodja ITR

*zahtevo po uvedbi moratorija na gojenje GS-koruze MON810 v Sloveniji aktivno podpira
tudi mednarodna okoljska organizacija Greenpeace
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