Zagreb, 12.04.2005
Poštovani,
Otvoreno pismo Saborskim zastupnicima na
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA,
drugo čitanje, P.Z.E. br. 212
Zahtjevamo da još ne glasate o prijedlogu zakona u predloženom obliku, nego da ga dalje
poboljšate sa našim prijedlozima. Hrvatska ne treba proizvoditi GMO hranu niti sijati GMO usjeve,
to je strateški važna odluka koju podržavaju sve političke stranke u RH, pa bi stoga i prijedlog
zakona trebao omogućiti ostvarivanje ovog cilja.
Zahtjevamo da se prijedlog zakona poboljša u cilju omogućavanja djelotvornog uključivanja
mišljenja javnosti i njenog pravodobnog informiranja, kako bi se postupak prihvaćanja ili
odbacivanja uporabe GMO učinio rigoroznijim. Javnost će snositi sve posljedice uvođenja ili
uporabe GMO-a, a predloženi zakon nedovoljno osigurava da će mišljenje javnosti biti uvaženo
tijekom postupka prihvaćanja ili odbijanja uporabe GMO-a.
Za stavljanje GMO-a na tržište uključivanje mišljenja javnosti spomenuto je samo u članku 43. Nije
definirano kako će se javnost moći uključiti, koliko vremena je predviđeno za konzultaciju te kako i
koliko će odgovarajuće državno tijelo uvažiti mišljenje javnosti.
Za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš u cilju stavljanja na tržište prijedlog zakona predviđa
najviše 30 dana za uključivanje mišljena javnosti, bez definiranog minimuma, dok je u Europskoj
zajednici predviđeno 60 dana (Smjernice EU 2001/18 Dio C, članak 16, paragraf. 3).
Također zahtjevamo da se odredbe o informiranju javnosti snažnije i i točnije definiraju, posebice
one koje se odnose na Javni registar GMO-a. Informacije o GMO-a moraju biti lako dostupne
javnosti, npr. na Internetu kao što čine Velika Britanija i Austrija ili u nekom drugom obliku te to
mora biti definirano u zakonu.
Vrlo nas zabrinjava da važno pitanje dopuštenog nivoa zastupljenosti GMO-a u proizvodima nije
definirano prijedlogom zakona te je prepušteno volji ministra zdravstva, bez prava rasprave
javnosti.
Uzimajući u obzir svježe vijesti da je u Velikoj Britaniji ispitivanjima testnih usjeva GM uljane
repice utvrđeno da GMO-i znatno i trajno negativno djeluju na okoliš, zahtjevamo da se suočite sa
važnošću i ozbiljnošću problematike donošenjem najrigoroznijeg mogućeg zakona glede GMO-a.

