NOVI PRIJEDLOG ZAKONA O SJEMENJU - ŠTO TI MOŽEŠ UČINITI?
Prijedlog zakona je na savjetovanju do 10.12. i pozivam SVE VAS da se priključite savjetovanju i REAGIRATE
na način da komentirate prijedlog Zakona.
U novom tekstu donosim detaljnije objašnjenje što je sporno u prijedlogu Novog Zakona i na koji način
možete reagirati – konkretne korake kako se uključiti u eSavjetovanja i primjere komentara članaka koje
možete koristiti. Tekst pogledajte

OVDJE.
PODIJELITE ovu vijest kako bi što više ljudi reagiralo.

Hvala vam.
Ovo je uistinu važno za sve nas i naše nasljeđe sjemenja i bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Kako sudjelovati u savjetovanju i komentirati u 5 minuta?
1. otvorite stranicu https://esavjetovanja.gov.hr
2. registrirajte se (gornji desni kut)
3. kliknite na potvrdu koja će vam za minutu doći na upisani e-mail
4. izaberite https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15413
5. na svakom članku s desne strane imate crvenu ikonu komentara na koju možete kliknuti i tu unijeti svoj
komentar
6. napišite svoj argument, napišite svojim riječima temeljem dokumenata koje možete
preuzeti OVDJE ili kopirajte naš prijedlog komentara po člancima ispod:

Možete staviti opći komentar ili komentirajte sljedeće članke:
Članak 2 – možete iskopirati ovaj tekst, urediti ga ili napisati svoj argument:
Tražimo da se ovim zakonom osigura provedba Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i vijeća od
30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage
Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.
Članak 3 – možete iskopirati ovaj tekst, urediti ga ili napisati svoj argument:
Pojam "sjeme s poljoprivrednog gospodarstva" ne postoji u ovom kontekstu u Europskim zakonima i
tražimo brisanje istog.
Članak 14 – možete iskopirati ovaj tekst, urediti ga ili napisati svoj argument:
Tražimo izuzeća za lokalnu cirkulaciju sjemena kao što je predviđeno i za sadni materijal u čl 46 Zakona:
(1) Proizvodnju i stavljanje na tržište sjemena »malih proizvođača« koja je namijenjena osobama na

lokalnom tržištu kao neprofesionalnim krajnjim korisnicima, koji profesionalno nisu uključeni u proizvodnju
bilja, kao oblik »lokalne cirkulacije«, izuzet će se od nadzora dobavljača, provođenja službenog nadzora,
kao i utvrđenih uvjeta stavljanja na tržište.
(2) Uvjete na temelju kojih se određuje »mali proizvođač« i definira pojam »lokalne cirkulacije« iz stavka 1.
ovoga članka, te uvjete stavljanja na tržište tako proizvedenoga sadnog materijala propisuje ministar
pravilnikom.
Članak 16 – možete iskopirati ovaj tekst, urediti ga ili napisati svoj argument:
Sve direktive Europske unije odnose se isključivo na reguliranje proizvodnje za tržište i tržišta sjemenom i
sadnim materijalom, nikako privatnim potrebama proizvođača koje su ubačene u ovaj prijedlog zakona.
Zakoni o biljnom zdravstvu također ne nameću takva ograničenja nego donose mjere vezano za konkretne
kulture i konkretne postupke da bi se spriječilo širenje karantenskih štetnih organizama. Republika
Hrvatska obvezna je također poštivati Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima seljaka i drugih osoba
koje rade u ruralnim područjima donesenu 2018. godine. U članku 19. te deklaracije izričito se navodi
između ostalog da je "država dužna prepoznati prava seljaka da se oslanjaju na vlastito sjeme ili na drugo
lokalno dostupno sjeme prema vlastitom izboru i da odlučuju o usjevima i vrstama koje žele uzgajati".
Stoga smatramo da cijeli ovaj članak treba brisati.
7. Dijelite ovaj članak na društvenim mrežama i pošaljite vijest svojim lokalnim medijima, uključite čim
više ljudi u ovo.
8. To je to. Hvala vam što ste odvojili 5 minuta svog vremena u naše nasljeđe sjemenja i bioraznolikosti u
Hrvatskoj.
Svaka reakcija pojedinca je važna da zadržimo mogućnost uzgoja vlastite hrane od vlastitog sjemenja.

Silvija Kolar-Fodor,
Biovrt – u skladu s prirodom

