
                                                                                                                                  
 

Proč mám petici podepsat? 

 Chci, aby EU měla k dispozici moderní technologie, které zajistí i do budoucna 

dostatek potravin a krmiv.  

 Nechci, aby EU byla zcela závislá na dovozu základních potravin ze 3. zemí. 

 Chci, aby politika EU respektovala vědu a její poznatky a nebrzdila inovace. 

 Nechci, aby se moderní technologie zneužívaly v politickém boji. 

 Chci podpořit studentskou iniciativu. 

 Nechci v EU nefunkční pravidla. 

 Váš podpis se nikde nezveřejňuje a k ničemu dál nezavazuje. Ani neznamená 

bezbřehé povolování všeho nového. Nutí pouze Evropskou komisi k činnosti 

a případné nápravě neutěšeného stavu. 
 

Jak mám petici podepsat? 

Online přes webové stránky organizátorů https://cs.growscientificprogress.org/ nebo přímo na 

stránkách Evropské komise: https://eci.ec.europa.eu/011/public/#/screen/home. 

K podpisu je potřeba pouze jméno, příjmení a číslo osobního průkazu (občanský průkaz nebo pas). 

 

O co jde v petici za změnu legislativy GMO v EU?! 

Regulace geneticky modifikovaných organismů (GMO) v EU se dostala do slepé uličky. Schvalovací 

proces se kvůli neustálému zpřísňování a zneužívání k politickým účelům stal nefunkční. Právní normy 

jsou zastaralé a neodpovídají aktuálním požadavkům. Evropští pěstitelé tak nemají přístup k moderním 

technologiím pěstování plodin, a přitom ve světě se GMO pěstují na více než 190 mil. hektarů.  

Navíc přišlo v létě 2018 rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ten přisoudil status GMO také novým 

technikám šlechtění rostlin (angl. NPBTs), konkrétně cílené mutagenezi (např. CRISPR/Cas), 

resp. jí neudělil výjimku. Tím odsoudil praktické užití jejích produktů – moderních plodin v EU. Absurdní 

na tom zároveň je, že staré techniky mutageneze (chemická a radiační), které jsou mnohem méně 

přesné i předvídatelné, tj. více rizikové, výjimku mají, a tím nejsou v EU vůbec regulované. Spoléhá se 

na jejich dlouhodobé bezpečné užívání. GMO se přitom bezpečně užívají již více než 20 let. 

Pro změnu GMO legislativy v EU se důrazně vyslovila mj. vědecko-výzkumná komunita, 14 členských 

států EU a též občanská iniciativa studentů v EU – organizátorů petice „Grow scientific progress: 

crops matter!“. A vědí, proč to dělají! Produkty NPBTs totiž mohou úspěšně bojovat s klimatickou 

krizí a předejít nedostatku potravin do budoucna. 

Kde najdu další informace k petici? 
https://cs.growscientificprogress.org/  

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000012 
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