
EU ŽELI REGULIRATI PRIDELAVO SADJA IN ZELENJAVE NA VRTOVIH 
 
6. maja 2013 je Evropska komisija predložila sklep - zdaj se moramo z njim ukvarjati članice 
EU ... 
 
Evropska komisija želi v prihodnosti predpisovati kmetom in vrtičkarjem uporabo enotnih 
semen. Stare in redke sorte skorajda nimajo možnosti, da bi dobile dovoljenje, njihovo 
gojenje pa bo kaznivo tudi v zasebnem vrtu. 
 
Evropska komisija dela na novi regulativi evropskega semenskega trga v obliki odredbe 
(pripravljen EU dokument v angleščini). S tem se bo opravnomočila odločitev Evropskega 
sodišča iz julija 2012, da smejo kmetje odslej prodajati samo uradno dovoljena semena.  
 
Doslej so bile stare in redke sorte semen, ki so so jih vzgajali v nekoč zasnovanih 
izmenjevalnih gospodarstvih in z njimi trgovali večinoma v majhnih količinah, izvzete. Če se 
bo izteklo po načrtih komisije, ne bodo smeli mali kmetje in zasebniki svojega pridelanega 
semena niti podariti več. 
 
S tem se mnoge konvencionalne sorte zelenjave in žita ne bodo več pridelovale, kritizirajo 
avstrijske okoljske organizacije. Obvezna registracija vseh sort bo pripeljala do popolnega 
poenotenja.  
 
Drobno strukturirano kmetijstvo je s tem popolnoma izključeno iz prodaje semen, pravi 
priloženo besedilo v skupni peticiji Arche Noach in Global 2000. Zanj so postopki odobritve 
za semenske sorte povezani z nepremagljivimi birokratskimi in finančnimi ovirami. Ob tem se 
zaščitniki okolja bojijo strogega uradnega nadzora. Pri menjavi neodobrenega sortnega 
semena grozijo visoke kazni. 
 
Od tega normiranja bodo profitirali prehrambeni koncerni, ki si že sedaj delijo večinski delež 
semenskega trga. 
 
Že leta se lobiji agrarne industrije v Bruslju trudijo ustvariti okolje/voljo v smeri naslednjega 
koraka za semenski kartel. Cilj je kontrola celotne proizvodnje živil preko nekaj velikih 
koncernov. Že danes se majhni pridelovalci s pomočjo prijav Monsanta&co prisiljujejo 
kupovati izključno njihova semena. V prihodnosti grozijo tudi upravne kazni. 
 
Potrošnik odslej ne bo imel skorajda nobene izbire o tem, kaj bo pristalo na njegovem 
krožniku, piše v odprtem pismu komisiji in parlamentu EU več kot ducat evropskih okoljskih 
organizacij. Manj raznolikosti pomeni tudi manj barv in okusov in s tem slabšo kvaliteto živil.  
 
Zahteva se popolna preusmeritev trenutno potekajočega reformnega procesa. 
Uporabnikom semen je potrebno ponuditi večjo sortno izbiro, še posebej vrste, ki so 
prilagojene na lokalne pogoje, kar bi imelo za rezultat zmanjšanje porabe pesticidov, gnojil in 
vode ter s tem omejitev onesnaževanja vode in tal. 
 
Iniciative okoljskih organizacij in Zelenih v Avstrijskem nacionalnem svetu bodo verjetno 
brez učinka tako dolgo, dokler ne bodo proti napovedani odredbi nastopile tudi ostale članice 
EU.  
 
Sklep, ki ga je Komisija EU predložila 6. maja 2013, trenutno še ni izvršen. Zdaj se morajo z 



njim ukvarjati članice EU. Če bo parlament dal odredbi prosto pot, potem tudi zasebniki ne 
bodo več smeli širiti svojih pridelkov zelenjave in sadja, če ne bodo ustrezali EU normam. 
 
Za pomanjkljivo demokratično legitimacijo EU je značilno, da se takšne temeljne odločitve 
izvajajo, ne da bi prebivalci kar koli vedeli o njih. Ko je odredba enkrat sprejeta, so živilski 
koncerni na pravni strani in prebivalci v defenzivi bodo imeli velike težave odpraviti 
zakonsko regulativo. 
 
Pridružite se boju proti uredbi EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu, ki želi 
zasužnjiti semena in sadike ter s tem celotno prehransko verigo. S podpisom peticije na 
 
https://www.openpetition.de/petition/online/ogroena-raznovrstnost-semen-proti-uredbi-eu-o-
semenih-v-korist-semenarske-industrije#googtrans%28de|sl%29 
 
odločno izrazite svoj NE semenarski industriji in poskrbite za lepšo in boljšo prihodnost. 
 
 
Link na članek na 24 ur:  
http://www.24ur.com/novice/slovenija/nam-bodo-vzeli-edino-sredstvo-v-boju-proti-
lakoti.html 
 
Izjava Fundacije za ohranitev semen:  
http://ekoci.si/wp-content/uploads/2013/04/Izjava-medijem.docx 
http://www.bodieko.si/izmenjava-semen-uredba-eu 
 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/04/23/ eu-will-anbau-von-obst-und-gemuese-
in-gaerten-verbieten/ 
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