Tlačová správa

Slovensko bez GMO
12.12.2016. Petičný výbor Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO sa
mesiac po odovzdaní hárkov petície s viac ako 18 000 podpismi stretol dňa
09.12.2016 v Bratislave s vedením MPRV SR na čele s ministerkou Ing. Gabrielou
Matečnou. Petícia má 7 konkrétnych bodov, ktoré by agro-rezort podľa znenia petície
mal naplniť do roku po odovzdaní hárkov, teda do 07.11.2017.
Podľa slov ministerky, Ing. Gabriely Matečnej, Ministerstvo pôdohospodárstva
pod jej vedením chce Slovensko bez GMO a intenzívne na tom pracuje. Na rokovaní
okrem iného odznelo, že MPRV SR:
pracuje na Slovensku bez pestovania GMO, čo by malo byť realitou do konca
roku 2017, je teraz potrebné upraviť legislatívu (na základe smernice EÚ 2015/412)
tak, aby mohol byť zákaz právne uskutočnený. Relevantnú legislatívu musí zmeniť
MŽP SR, ktoré má uvoľňovanie GMO do životného prostredia v kompetencii;
pracuje na značení krmív bez/s GMO a potravín bez GMO v rámci celého
výrobného cyklu, teda aj živočíšnych produktov zo zvierat kŕmených bez GMO, kde
je však potrebná podpora dôkladnej kontroly domácich a zahraničných produktov
pridávaných do krmív, resp. kontrola krmív samotných; tu by ministerstvo uvítalo
finančnú podporu zo strany štátu;
ministerka súhlasí s tým, že ovocie a zelenina by v školách a škôlkach mala
byť najvyššej kvality, s ohľadom na minimalizáciu rezíduí pesticídov resp. bez nich
(napr. z ekologického poľnohospodárstva). Ak chce Slovensko ekologické ovocie a
zeleninu, do všetkých škôl musí najskôr zapracovať na tom, aby sa naplnili potrebné
množstva,
chce podporovať aplikovaný výskum zameraný na problémy
v poľnohospodárstve na Slovensku, vrátane podpory šľachtenia domácich odrôd
plodín, napr. s ohľadom na klimatické zmeny, ktoré nás čakajú.

Petíciu svojimi stanoviskami podporili tri významné inštitúcie poľnohospodárov
Slovenska (EKOTREND; SPPK; Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných
spoločností) ako aj národná platforma Agro-eko fórum, ktorá zastrešuje 21
mimovládnych organizácií presadzujúcich trvaloudržateľné poľnohospodárstvo,
lesníctvo a rozvoj vidieka.
Viac informácii: www.vsetkoogmo.sk
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