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ZNANSTVENI ODBOR ZA NAMERNO SPROŠČANJE GSO V OKOLJE IN 
DAJANJE IZDELKOV NA TRG 

STROKOVNO  MNENJE O NOVIH INFORMACIJAH 
v pobudi za prepoved »gensko modificiranih organizmov« 

objavljenih na portalu "predlagam.vladi.si" 
 

 
Mandat znanstvenega odbora: Na svoji 123. redni seji je Vlada Republike Slovenije dne 3. 
3. 2011 (št. 01101-2/2010/9) imenovala člane in namestnike v znanstveni odbor za namerno 
sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg (Znanstveni 
odbor za sproščanje) za mandatno dobo štirih let. 
 
Izhodišča priprave strokovnega mnenja: 
Znanstveni odbor je bil dne 10. julija 2012 s strani odgovornega organa v skladu z 10(1). 
členom1 Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO2, Ur.l. RS 53/05 
UPB1 in 21/10) naprošen, da poda strokovno mnenje o novih informacijah v pobudi za 
prepoved »gensko modificiranih organizmov« objavljeni na portalu "predlagam.vladi.si" 
(http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/3187 ) zaradi zavzetja varnostnega pridržka 
v skladu z 51a. členom ZRGSO (23. člen Direktive 2001/18/ES3) ali ukrepov ob nesreči v 
skladu s 34. členom Uredbe (ES) 1829/20034 na podlagi novih informacij. 
 
 
 
 
OSNOVNI PODATKI 
 

 mnenja in predlogi v drugih zadevah v zvezi z ravnanjem z GSO 
 
 
Dokumentacija, ki jo je prejel znanstveni odbor: 
 

i. Pobuda na portalu "predlagam.vladi.si" 
(http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/3187) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 10(1). Člen ZRGSO – naloge znanstvenega odbora ; 
2 ZRGSO - Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Ur.l. RS, 53/05 UPB1 in 21/10)  
3 Direktiva 2001/18/ES – Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih 

organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L 106, 17.4.2001) 
4 Uredba (ES) št. 1829/2003 – Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 

(EGT L 268, 18.10.2003) 
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STROKOVNO MNENJE 
 
Strokovno mnenje / Scientific Opinion 
 
Povzetek 
 
Znanstveni odbor meni, da ob upoštevanju trenutnega stanja znanosti in tehnike na tem področju, študije, ki so jih predlagatelji 
navedli ne prestavljajo novih ali dodatnih informacij in znanstvenih spoznanj, ki bi spreminjale oceno tveganja/varnosti za okolje 
in zdravje ljudi in živali ter kazale na nevarnost gensko spremenjenih rastlin in s tem opravičevale popolno prepoved gensko 
spremenjenih organizmov.  
 
V svojih argumentih pobudniki navajajo predvsem dobro znane trditve, ki so bile že upoštevane v okviru obstoječih ocen 
tveganja ali pa so bile že večkrat ovržene s strokovnimi in znanstvenimi argumenti, ali pa jih ni bilo mogoče nikoli preveriti, ker 
jih avtorji niso dali na voljo v preverjanje. V nekaterih primerih pobudniki kot razloge za prepoved gensko spremenjenih 
organizmov navajajo tudi argumente, ki niso v nobeni povezani z GSO (tožba francoskega kmeta proti podjetju Monsanto zaradi 
napačnega označevanja embalaže pesticida, raziskava o fitoestrogenih v koruznih storžih, neplodnost krav in prašičev v Iowi), 
in navajajo nekatere raziskave, ki so bile uradno umaknjene kot nepravilno izvedene (Avstrijska raziskava o plodnosti podgan).  
 
Ob tem je treba izpostaviti tudi, da znanstveni odbor spremlja znanstvena dognanja na področju ravnanja z gensko 
spremenjenimi organizmi in jih v primerih novih ali dodatnih dostopnih informacij tudi ustrezno prouči, predvsem glede možnih 
tveganj za okolje, zlasti glede ohranjanja biotske raznovrstnosti in zdravja ljudi, živali in rastlin, do katerih bi lahko prišlo pri 
namernem sproščanju GSO v okolje ali dajanju izdelkov na trg. 
 
Summary 
Slovenian Scientific committee expresses opinion that from the point of view of current scientific progress and understanding, 
submitted studies do not represent a novel or additional information, or scientific facts that would justify changes in current risk 
assessments for human and/or animal health and environment, would suggest danger of genetically modified plants and would 
justify complete ban of genetically modified organisms. 
 
In justification for the GMO ban, the initiators, list already known publications/claims that were assessed during previous risk 
assessment procedures and were revoked by scientific arguments/studies. There are also several claims that could not be 
independently verified. In several cases, incidents that are not connected with GMOs are listed as arguments against GMOs 
(legal case between French farmer and Monsanto about labelling of the herbicide; study about phytoestrogen content in corn 
cobs, infertility of cows and pigs in Iowa). Some of the listed studies were already revoked by the authors themselves (Austrian 
study about rat infertility). 
 
However, the Committee would also like to stress that all relevant scientific literature and scientific studies in regard to the safety 
of GMOs is closely followed. Any new information available is assessed especially in regard to the potential danger to the 
environment, conservation of biodiversity, as well as to human and animal health that could be caused by cultivation or usage of 
GMOs. 
 
 
UTEMELJITEV MNENJA 
 
Znanstveno odbor za sproščanje je bil s strani odgovornega organa naprošen, da prouči 
pobudo vladi za popolno prepoved GSO. Znanstveni odbor je pobudo proučil in meni, da v 
tej pobudi niso navedeni nobeni novi podatki, ki bi znanstveno utemeljeno kazali na 
nevarnost GS rastlin. V predlogu so navedeni stari podatki, za katere se je že izkazalo, da 
niso pravilni (npr. Avstrijska raziskava5), ali jih ni mogoče preveriti, ker niso na voljo v obliki 
znanstvenih objav, ali pa napačno interpretirajo podatke. Vendar pa člani Znanstvenega 
odbora ob tem poudarjajo, da stalno spremljajo problematiko na področju GSO (vključno z 
najnovejšo objavljeno raziskavo dr. Seralinija in soavtorjev iz Francije)6 in bi, če bi se pojavile 
kakršnekoli nove informacije, ki bi lahko spremenile znanstveno mnenje in poglede na 
problematiko GSO, znanstveni odbor ustrezno ukrepal. 

1. GSO Whistle Blower razkriva 
V članku z naslovom »The Genetic Engineering of Food and the Failure of Science – 
Part 1: The Development of a Flawed Enterprise” avtorja Dana Lotterja, na katerega 
se sklicujejo predlagatelji, avtor ne navaja nobenih novih znanstvenih spoznanj. 

                                                 
5 A. Velimirov, C. Binter , J. Zentek (2008). Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long term reproduction 

studies in mice (http://www.bmg.gv.at/) (http://www.gmo-compass.org/eng/news/499.austria_withdraws_study_long_term_consequences_gm_maize.html ) 
6 G.E. Séralini, E. Clair, R. Mesnage, S. Gress, N. Defarge, M. Malatesta, D. Hennequin, J.S. de Vendômois: Long term toxicity 

of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food Chem. Toxicol. 50(11):4221-31 (2012) 
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Veliko virov v članku niso znanstveni članki, katerih verodostojnost bi bilo mogoče 
preveriti, temveč so viri različne internetne strani ali poljudne knjige, ki se ne 
sklicujejo na znanstvene raziskave. O nekaterih znanstvenih člankih, ki jih avtor citira 
in so objavljeni v uglednih revijah, pa gre za znana dejstva, ki ne spreminjajo 
znanstveno utemeljenih stališč o problematiki GSO. 
 
Vir: Lotter D.: The Genetic Engineering of Food and the Failure of Science – Part 1: The 
Development of a Flawed Enterprise; International Journal of Sociology of Agriculture and 
Food; Volume 16, issue 1 (2009), pages 31-49 

 

2. Gensko spremenjena soja povezana s sterilnostjo in večjo umrljivostjo hrčkov  
Te raziskave (kljub navedbam) v reviji Doklady Biological sciences ni mogoče najti. 
Vsi viri so poročila na straneh svetovnega spleta, nikjer pa ni mogoče najti 
primarnega vira, iz katerega bi lahko razbrali tako metode kot rezultate raziskave, 
zaradi česar se raziskava ne more šteti za resno znanstveno študijo in njenih trditev 
ni mogoče preveriti. Dokler raziskava ne bo objavljena v celoti, tako da bo mogoče 
razbrati tako metode dela kot način pridobivanja rezultatov, teh podatkov ne gre 
jemati za verodostojne. 

Vir: Ne obstoja znanstvena referenca (članek) o tej tematiki. 

3. 93 odstotkov nerojenih dojenčkov je kontaminiranih z GMO toksini, ugotovila 
študija 
V navedeni raziskavi so raziskovalci ugotavljali prisotnost Bt toksina v krvi 
novorojenčkov. Pri svoji raziskavi so uporabili metodo, ki ni validirana za tako nizke 
koncentracije, kot so jih izmerili v krvi, zato so rezultati nezanesljivi in vsaj nekateri od 
njih tudi zagotovo lažno pozitivni. Poleg tega avtorji niso ugotavljali, ali Bt toksin, ki so 
ga zaznali v krvi, prihaja iz Bt koruze ali pa je to Bt toksin, ki se nahaja v našem 
okolju. Bacillus thuringiensis, ki proizvaja Bt toksin, se namreč zelo pogosto nahaja v 
zgornjih plasteh zemlje, zato smo temu toksinu vsakodnevno izpostavljeni iz naravnih 
virov. Tudi v primeru, da bi se izkazalo, da so rezultati pravilni in da Bt toksin resnično 
prihaja iz GS koruze, pa so koncentracije zelo nizke in ne predstavljajo nobene 
nevarnosti za zdravje ljudi. 

Vir: Aris A, Leblanc S.: Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically 
modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada. Reprod Toxicol. 2011 
May;31(4):528-33. Epub 2011 Feb 18. 

4. Gensko spremenjene rastline - Študija 
V tej točki so povzete trditve iz več virov. Eden se nanaša na že pod točko 1. 
omenjeno raziskavo Suvorova, ki je ni mogoče najti v obliki znanstvene raziskave ali 
poročila, tako da njene verodostojnosti ni mogoče preveriti. Druga se nanaša na znan 
primer izpred več kot 10 let, kjer je bilo prav tako dokazano, da je bila raziskava 
metodološko napačno zastavljena, poleg tega pa je šlo za preverjanje GS rastline, ki 
ni nikoli prišla na trg. 

Vir: Ewen SW, Pusztai A. Effect of diets containing genetically modified potatoes expressing 
Galanthus nivalis lectin on rat small intestine. Lancet. 1999 Oct 16;354(9187):1353-4. 

 

5. Monsanto GSO koruza vzrok za okvaro organov, odkriva študija 
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Tudi ta raziskava ni najnovejša in gre predvsem za napačno interpretacijo s strani 
predlagateljev. V opisani raziskavi so ugotovili nekatere manjše razlike v masi 
nekaterih notranjih organov pri skupinah, hranjenih z GS koruzo in z običajno koruzo. 
Vendar pa so bile vse mase znotraj fizioloških meja za normalne, zdrave podgane, 
zaradi česar je povsem upravičen zaključek, da gre za biološko variacijo, ne pa za 
škodljive učinke GS koruze. Ob tem je potrebno poudariti, da v omenjenih raziskavah 
nikjer niso ugotovili okvare organov, kot navajajo predlagatelji, temveč samo razlike v 
masi organov, ki pa so, kot smo dejali, znotraj fizioloških meja za podgane, pri katerih 
je bila raziskava narejena.  

Vir: Séralini GE, Cellier D, de Vendomois JS.: New analysis of a rat feeding study with a 
genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity. Arch Environ Contam Toxicol. 
2007 May;52(4):596-602. Epub 2007 Mar 13. 

 

6. 10 Razlogov proti gensko spremenjenim rastlinam 
Ameriška akademija za okoljsko medicino ni uradno stanovsko združenje, kot so to 
zdravniške zbornice ali zdravniška društva, temveč je nevladna organizacija, ki ima 
tako kot povsod po svetu pravico do svojega mnenja, vendar pa to ni uradno mnenje 
zdravniške zbornice ali zdravniškega društva. To mnenje je na enakem nivoju, kot če 
bi predlagatelji prepovedi GSO priporočali, naj zdravniki predpisujejo dieto brez GSO, 
v tem pozivu pa ni zajetih nobenih strokovnih/znanstvenih argumentov, ki bi podpirali 
to zahtevo. 

 

7. Monsanto spoznan za krivega zastrupitve kmeta v Franciji 
Ta primer ni povezan z GS organizmi, temveč samo z napačnim označevanjem 
pesticidov, tako da nima nobene neposredne povezave z GSO. Kmet je tožil podjetje 
Monsanto zaradi pomanjkljivosti pri označbah na embalaži pesticida in dobil tožbo. 

 

8. Genetski armageddon: Največja grožnja človeštvu 
a. Človeško živalski hibridi ne obstajajo in vprašanje, ali bo to sploh kdaj mogoče. V 

preteklih letih so v Veliki Britaniji skušali ustvariti zelo majhne zarodke iz živalske 
jajčne celice, v katero bi vnesli celoten človeški genetski material. Ker bi takšni 
zarodki, če bi se lahko razvili, imeli samo človeški genetski material, dejansko ne 
moremo govoriti o človeško-živalskih hibridih.  Poleg tega so bili ti poskusi 
neuspešni, ker se (kot so pokazali številni predhodni podobni poskusi z uporabo 
jajčnih celic in dedne snovi iz dveh različnih živalskih vrst) takšne jajčne celice, ki 
ne vsebujejo svojega lastnega genetskega materiala, ne morejo razviti. 

b. O tej raziskavi ni mogoče podati resnega znanstvenega mnenja, ker ni bila nikjer 
objavljena v takšni obliki, da bi lahko preverili način izvedbe raziskave. Barva mod 
na sliki, ki jo prilagajo predlagatelji, je lahko normalna na obeh slikah, na levi sliki 
(kar naj bi bilo modo kontrolne živali) je lahko izkrvavljeno modo, na desni sliki 
(kar naj bi bilo modo živali, hranjene z GS sojo), pa je lahko modo neizkrvavljene 
živali. Prav tako na podlagi ene same histološke slike ene semenske cevke ni 
mogoče oceniti histološke zgradbe moda. V modu se nahaja na milijone cevk in 
vedno lahko najdemo cevke (pri povsem zdravih in plodnih živalih), v katerih je 
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spermatogeneza boljša, in v katerih je spermatogeneza slabša. Pomenljiv je tudi 
podatek, da japonski znanstveniki pri podobni raziskavi (ki je bila objavljena v 
znanstveni reviji (Sakamoto Y, Tada Y, Fukumori N, Tayama K, Ando H, 
Takahashi H, Kubo Y, Nagasawa A, Yano N, Yuzawa K, Ogata A, Kamimura H.: 
A 52-week feeding study of genetically modified soybeans in F344 rats. Shokuhin 
Eiseigaku Zasshi. 2007 Jun;48(3):41-50) niso ugotovili enakih posledic krmljenja z 
GS sojo. 

c. Kot je bilo že omenjeno zgoraj, članka, ki ga navajajo predlagatelji, v omenjeni 
reviji ni mogoče najti, zato o njem ni mogoče podati strokovnega mnenja. 

d. V članku italijanskih avtorjev so našli nekatere minimalne, fiziološko nepomembne 
razlike, a tudi sami avtorji članka za te fiziološko nepomembne razlike ne krivijo 
GS soje temveč pesticide. 

 
Vir: Vecchio L, Cisterna B, Malatesta M, Martin TE, Biggiogera M. Ultrastructural analysis of 
testes from mice fed on genetically modified soybean. Eur J Histochem. 2004 Oct-
Dec;48(4):448-54. 

Sakamoto Y, Tada Y, Fukumori N, Tayama K, Ando H, Takahashi H, Kubo Y, Nagasawa A, 
Yano N, Yuzawa K, Ogata A, Kamimura H.: A 52-week feeding study of genetically modified 
soybeans in F344 rats. Shokuhin Eiseigaku Zasshi. 2007 Jun;48(3):41-50. 

 

e. Raziskava avstrijske vlade je bila v delu, ki se je nanašal na plodnost, 
metodološko sporna, kar so priznali tudi sami avtorji in leta 2010 študijo uradno 
umaknili (http://www.gmo-compass.org/eng/news/499.docu.html ). Zanimivo pa je, 
da je v celoti bila to dobro načrtovana in izvedena raziskava v skladu z 
znanstvenimi standardi (razen v delu o neplodnosti), ki je bila izvedena z 
namenom dokazati škodljivost GS koruze, vendar v tej raziskavi niso ugotovili 
prav nobenih škodljivih učinkov GS koruze na podgane. Pri delu, ki se nanaša na 
plodnost pa je bila težava, da je bila ena od poskusnih miši neplodna ob začetku 
poskusa, zaradi česar bi jo morali izločiti iz poskusa, saj je bilo skupno število 
mladičev v štirih gnezdih v skupini, hranjeni z GS koruzo zaradi tega seveda 
manjše kot v kontrolni skupini, kjer so bile vse miši plodne. Vzrok za neplodnost te 
miši zagotovo ni bila GS koruza, kar so priznali tudi avtorji, ki so to raziskavo 
uradno umaknili v letu 2010. 

f. Raziskave o plodnosti krav in prašičev pri kmetu Jeryu Rosmanu so pokazale, da 
je bil vzrok za neplodnost oziroma lažne brejosti najverjetneje kontaminacija 
koruze z glivo Fusarium in vsekakor ne vpliv GS koruze.  

g. Raziskava raziskovalcev z Univerze Baylor v Houstonu je pokazala, da se v 
koruznih storžih nahaja nov, do nedavnega še neznan fitoestrogen, snov, ki ima 
podobne lastnosti kot ženski spolni hormoni in lahko motijo delovanje 
hormonskega sistema v telesu ljudi. Takšne snovi se nahajajo v številnih rastlinah 
(stročnicah, detelji, koruzi). Raziskava, ki jo navajajo predlagatelji, samo 
ugotavljala prisotnost novega fitoestrogena v koruznih storžih, prav nikjer pa 
avtorji ne navajajo kakršnekoli povezave med GS koruzo in količino 
fitoestrogenov temveč celo navajajo, da ni nobenih razlik v količini fitoestrogenov 
med navadno in GS koruzo.  
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Vir: Markaverich BM, Alejandro MA, Markaverich D, Zitzow L, Casajuna N, Camarao N, Hill J, 
Bhirdo K, Faith R, Turk J, Crowley JR. Identification of an endocrine disrupting agent from 
corn with mitogenic activity. Biochem Biophys Res Commun. 2002 Mar 1;291(3):692-700. 

 
Strokovno mnenje odbora za sproščanje gensko spremenjenih organizmov: 
Znanstveni odbor meni, da ob upoštevanju trenutnega stanja znanosti in tehnike na tem 
področju študije, ki so jih predlagatelji navedli, ne prestavljajo novih ali dodatnih informacij in 
znanstvenih spoznanj, ki bi spreminjale oceno tveganja/varnosti za okolje in zdravje ljudi in 
živali ter kazale na nevarnost gensko spremenjenih rastlin in s tem opravičevale popolno 
prepoved gensko spremenjenih organizmov. 
 
V svojih argumentih predlagatelji navajajo predvsem dobro znane trditve, ki so bile že 
upoštevane v okviru obstoječih ocen tveganja ali pa so bile že večkrat ovržene s strokovnimi 
in znanstvenimi argumenti, ali pa jih ni bilo mogoče nikoli preveriti, ker jih avtorji niso dali na 
voljo v preverjanje. V nekaterih primerih predlagatelji kot razloge za prepoved gensko 
spremenjenih organizmov navajajo tudi argumente, ki niso v povezani z GSO (tožba 
francoskega kmeta proti podjetju Monsanto zaradi napačnega označevanja embalaže 
pesticida, raziskava o fitoestrogenih v koruznih storžih, neplodnost krav in prašičev v Iowi), in 
navajajo nekatere raziskave, ki so bile uradno umaknjene kot nepravilno izvedene (Avstrijska 
raziskava o plodnosti podgan). 
 
Ob tem je treba izpostaviti tudi, da znanstveni odbor spremlja znanstvena dognanja na 
področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi in jih v primerih novih ali dodatnih 
dostopnih informacij tudi ustrezno prouči, predvsem glede možnih tveganj za okolje, zlasti 
glede ohranjanja biotske raznovrstnosti, in na zdravje ljudi, živali in rastlin do katerih bi lahko 
prišlo pri namernem sproščanju GSO v okolje ali dajanju izdelkov na trg. 
 
 
 
 

Dr. Jelka Šuštar Vozl ič  
PREDSEDNICA ZOOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


