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DEKLARACE VE JMÉNU PRAVDY, ŽIVOTA A SPRAVEDLNOSTI.

„Chraňme naše přírodní dědictví, biodiverzitu a na tom
závisející potravinovou bezpečnost!“ – naléhavá výzva k akci
Právo na pěstování rostlin tvoří základ lidské civilizace. Lidé po staletí pěstovali plodiny pro vlastní obživu,
zakládali zahrady a parky, spoluvytvářeli nová prostředí ve prospěch divočiny.
To vše je nyní vážně ohroženo zaváděním nového Nařízení EU, které má regulovat produkci, uvádění na trh
a prodej VEŠKERÉHO rostlinného reprodukčního materiálu: osivo, cibuloviny (bulvy), sazenice a dokonce
divoce rostoucí rostliny. Navrhované nařízení – ve jménu ochrany spotřebitele – omezí, co lidé mohou
pěstovat a prodávat.
Zúčastněné strany jednoznačně podporují práva zemědělců. Návrh nařízení1 sice přiznává zemědělcům a
zahradníkům právo na výměnu i prodej semen a rostlin, ale tyto ústupky k zachování biodiverzity, možnosti
výběru a volného přístupu k rostlinnému materiálu jsou slabé a nedostatečně definované. Předkládané nařízení
totiž nechrání odpovídajícím způsobem právo lidí na pěstování, prodej a výměnu rostlin a není dostatečně
účinné, aby zabránilo komerčním zájmům omezovat šlechtění, což představuje hrozbu pro potravinovou
bezpečnost a práva zemědělců, zahradníků a komunit šlechtit a pěstovat vlastní plodiny.
Jsme znepokojeni tím, že zájem velkých korporací přivlastnit si naše semínka a tím znemožnit ostatním
jejich šlechtění, má větší váhu než práva drobných pěstitelů a farmářů i potřeba chránit naše přírodní dědictví,
biodiverzitu a z ní vyplývající potravinovou bezpečnost tváří v tvář očekávaným změnám klimatu.
Čelíme dnes rostoucím tlakům jako jsou ubývání zdrojů, stoupající ceny pohonných hmot, rychle se
měnící klima, ztráty stanovišť a pokles biodiverzity, což ohrožuje budoucnost našich potravin. Je proto třeba
biologickou rozmanitost naopak chránit a rozvíjet.
Jako zástupci zemědělských organizací, zahrádkářů, drobných pěstitelů, ochránců rostlin, šlechtitelů a
členů evropské občanské společnosti, kteří se setkali 24. listopadu 2013 ve Vídni, jsme hluboce znepokojeni
Návrhem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o produkci rozmnožovacího materiálu
rostlin a jeho dodávání na trh (právního rámce pro rozmnožovací materiál rostlin) [2013/0137 (COD)]
přijatého dne 6. května 2013 Evropskou komisí. Máme vážné obavy o potravinovou suverenitu, ochranu
biodiverzity, potravinovou bezpečnost, zdraví a svobodu občanů Evropy.
DŮRAZNĚ POŽADUJEME:
1. Lidé, ať jde o zemědělce nebo zahradníky, nemají mít povinnost kupovat semena a ostatní reprodukční
rostlinný materiál od komerčních dodavatelů. Jakýkoli právní předpis musí zemědělcům, zahradkářům
a všem skupinám zajistit použití, výměnu a prodej vlastních semínek a rostlin s ohledem na Listinu
základních lidských práv a svobod a Mezinárodní dohodu o genetických zdrojích rostlin (ITPGRFA, FAO
2004).
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2. Standardy platné pro průmysl by neměly být aplikovány na trh se semínky a rostlinami. Takový postup
by vyžadoval odborné a právní definice, kterým rostliny nemohou vyhovovat, a zároveň není schopen
obsáhnout význam biodiverzity.
3. Volně reprodukovatelné rostliny by neměly podléhat povinné registraci odrůd nebo certifikaci semen
a rostlin. Biodiverzita by měla mít přednost před obchodními zájmy, protože se jedná o veřejný statek,
stejně jako je např. voda.
4. Všechny návrhy, které mají dopad na činnost týkající se biologické rozmanitosti, by měly být
projednávány ve spolupráci s veřejností, a rozhodnout by měli volení zástupci. Ochrana biodiverzity není
„technický detail“ ve smyslu Smlouvy o fungování EU.
5. Požadavky na označování by měly být skutečně transparentní, tedy měly by odrážet technologický vývoj,
včetně nových mikrobiologických šlechtitelských metod, a veškerých technických a právních omezení
použití.
6. Úřední kontroly dohlížející na semena a rostliny by měly zůstat veřejnou službou a měly by být pro malé
subjekty (mikropodniky) poskytnuty bezplatně.

SIGNATÁŘI DEKLARACE:
AGROLINK Association (BUL) – www.agrolink.org
Arche Noah Verein (A) – www.arche-noah.at
A SEED Europe – www.aseed.net
Bese Természetvédelmi Egyesület | Bese Nature
Conservation Society (HU) – www.beseegyesulet.hu
Bifurcated Carrots (NL) – www.bifurcatedcarrots.eu
Campaign for Seed-Sovereignty (INT) – www.seedsovereignty.org | Kampagne für Saatgut-Souveränität
– www.saatgutkampagne.org
Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. (INT)
– www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Le Début des Haricots (B) – www.haricots.org
Eco Ruralis - in support of traditional and organic farming
(RO) – www.ecoruralis.ro
EKOTREND Slovakia – www.ecotrend.sk
Environmental Social Science Research Group (HU) – www.
essrg.hu
Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
(PL) – www.agrinatura.pl
Föreningen Sesam (SV) – www.foreningensesam.se
GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (PT)
– www.sementeslivres.gaia.org.pt
Garden Organic (GB) – www.gardenorganic.org.uk
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – www.
global2000.at
Gredica - association for promotion of sustainable way of
living | Udruga za promicanje odrzivog nacina zivota
– gredica.wordpress.com
InfOMG - GMO information centre in Romania (RO)
– www.infomg.ro

Irish Seed Savers Association (IRL) – www.irishseedsavers.ie
Longo mai (INT) – www.prolongomai.ch
Maatiainen ry (SF) – www.maatiainen.fi
Navdanya International (I) – www.navdanyainternational.it
Πελίτι | Peliti (GR) – www.peliti.gr
Plataforma Transgénicos Fora (Stop GMO Platform, PT)
– www.stopogm.net
Praktisk Økologi (DK) – www.oekologi.dk
Red Andaluza de Semillas „Cultivando Biodiversidad“ (E)
– www.redandaluzadesemillas.org
Red de Semillas „Resembrando e Intercambiando“ (E)
– www.redsemillas.info
Rete Semi Rurali (I) – www.semirurali.net
Réseau Semences Paysannes (F) – www.semencespaysannes.
org
Seed Freedom Campaign (IND) – www.seedfreedom.in
Slovensko bez GMO – www.vsetkoogmo.sk
Społeczny Instytut Ekologiczny (PL) – www.sie.org.pl
Stichting Zaadgoed (NL) – www.zaadgoed.nl
Stowarzyszenie dla dawnych odmian i ras (PL) – www.ddoir.
org.pl
Utopia (SK) – utopia.sk
Varuhi semen (SL) – semenska.org
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (D)
– www.nutzpflanzenvielfalt.de
ZMAG - Zelena mreza aktivistickih grupa (HR) | GNAG
- Green network of activist groups – www.zmag.hr

