ZAKONODAJNA PRIPOROČILA IFOAM EU:
Obstoječa zakonodaje EU o GSO (Direktiva 2001/18/EC, Uredba 1829/2003)
ustreza svojemu namenu; potrebno jo je ohraniti in v celoti izvajati.

Evropska komisija in vse države članice morajo začeti takoj izvajati odločitve
Sodišča Evropskih skupnosti (C-528/16), ki ugotavlja, da zakonodaja o GSO
velja za nove GSO, ki se še niso uveljavili kot varni.

EU bi morala financirati projekte za razvoj metod in strategij odkrivanja GSO,
pridobljenih z novimi genskimi tehnikami.

Na trg ne bi smel priti noben nov GSO, za katerega ni na voljo metoda
odkrivanja.

Za rastline ali živali, pa tudi za genske lastnosti, ki jih lahko najdemo v naravi
ali jih pridobimo z običajnim žlahtnjenjem, ne bi smeli podeljevati patentov.

Ta letak je bil pripravljen v okviru projekta IFOAM EU “Keeping GMOs out of Food”.

Ključni podporniki
projekta “Keeping
GMOs out of Food”

Publikacijo delno sofinancira Evropska unija v okviru Izvajalske agencije za mala in srednje
velika podjetja (EASME). Za vsebino te publikacije je odgovorna izključno Skupina IFOAM EU;
EASME ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij, ki jih vsebuje.
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Ključni podporniki IFOAM EU:

VSE TEHNIKE GENSKEGA
SPREMINJANJA JE
POTREBNO UREDITI
Z ZAKONODAJO
EKOLOŠKO KMETIJSTVO
MORA IMETI NA VOLJO
ORODJA, DA OSTANE BREZ
GSO

GSO V HRANI: POTREBNA JE PREVIDNOST
Od leta 1990 se v kmetijstvu za pridelavo gensko spremenjenih
organizmov (GSO) uporabljajo tehnike genskega spreminjanja
(GS) (pretežno transgeneza, ki vključuje vstavljanje genov
drugih organizmov), z namenom uvajanja lastnosti rastlin, kot
so toleranca na herbicide ali tvorba insekticidov. Njihova
uporaba lahko sproži nepredvidene učinke in povzroča
možna tveganja. To je razlog, zaradi katerega Evropska
unija regulira njihovo vnašanje v okolje in v prehranske
verige.

SODIŠČE JE ODLOČILO, DA NOVE
TEHNIKE USTVARJAJO GSO
V juliju 2018 je Evropsko
sodišče pojasnilo, da vse
nove tehnike genskega
spreminjanja, ki še niso
že dolgo uveljavljene
kot varne, vodijo do
GSO in jih je potrebno
kot takšne tudi urediti
v okviru ustrezne
zakonodaje EU o GSO.

EKOLOŠKO JE
BREZ GSO
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Gibanje za ekološko hrano in kmetijstvo meni,
da gensko spremenjeni organizmi niso
združljivi z načeli ekološkega kmetijstva, zato
je njihova uporaba v ekološkem kmetijstvu v
Evropi in drugod po svetu prepovedana.

NOVE TEHNIKE…
V zadnjih letih so bile razvite nove tehnike genskega
spreminjanja, kot so TALEN, ZFN – nukleaza cinkovih prstov
in CRISPR/Cas9 (t.i. gensko urejanje, usmerjena
mutageneza ali nove tehnike žlahtnjenja). Nekatera
biotehnološka podjetja želijo obiti zakonodajo o GSO in
stroške, povezane s postopkom pridobivanja dovoljenj in
oceno tveganja. Da bi to dosegla, trdijo, da rastline in
živali, gensko spremenjene s temi novimi tehnikami, ne
bi smele biti obravnavane kot GSO.

…SO ŠE VEDNO GENSKO SPREMINJANJE
Toda četudi nove tehnike GS, ki omogočajo
neposredno spreminjanje DNK rastlin in živali, ne
vključujejo vstavljanja tujega gena, še vedno
predstavljajo gensko spreminjanje, tako s
tehničnega kot s pravnega vidika. IFOAM meni, da
te tehnike povzročajo podobna tveganja, probleme
in negotovosti kot transgeneza, in jih je zato
potrebno urediti z zakonodajo kot GSO.

BIOTEHNOLOŠKA INDUSTRIJA
ZAHTEVA DEREGULACIJO
Biotehnološka podjetja, ki so nezadovoljna z
odločitvijo Sodišča Evropske skupnosti, sedaj
pozivajok spremembi evropske zakonodaje na
področju GSO z namenom, da bi te nove tehnike
izvzeli iz ocene tveganja, sledljivosti in
označevanja blaga. To bi evropskim
potrošnikom odvzelo pravico vedeti, kaj
njihova hrana vsebuje.

GMO FREE

SLEDLJIVOST OMOGOČA
PRIDELAVO/PREDELAVO
BREZ GSO

Ekološko kmetovanje je, tako kot kmetijstvo
brez GSO in konvencionalno kmetijstvo,
sposobno zagotavljati oskrbno verigo brez GSO
zahvaljujoč sistemu EU za sledljivost in
označevanje, ki zagotavlja preglednost
prisotnosti GSO na vsakem koraku pridelave in
predelave. Za svobodo žlahtniteljev, kmetov,
predelovalcev in potrošnikov je bistvenega
pomena, da ne uporabljajo GSO, da se
veljavna zakonodaja o GSO ohrani in da se
uporablja za stare in nove tehnike genskega
spreminjanja, v skladu z odločitvijo Sodišča
Evropske skupnosti.

INOVATIVNO KMETIJSTVO
NE POTREBUJE GSO
Za soočanje z izzivi 21. stoletja ne
potrebujemo transgenih GSO ali novih tehnik
genskega spreminjanja. Potrebujemo
resnično inovativno kmetijstvo, ki temelji
na načelih ekološkega kmetovanja in
agroekologije. Potrebujemo kmetijstvo,
ki kmetom zagotavlja pravično
plačilo ter ohranja biotsko
raznovrstnost in vire, od katerih
je odvisna pridelava zdrave,
trajnostne hrane.

