V Tovarni olja GEA d.d. zagotavljamo skladnost naših proizvodov z zahtevami
Evropske zakonodaje in zahtevami naše nacionalne zakonodaje, ki ureja
področje gensko spremenjenih organizmov.
Proizvodi Tovarne olja GEA ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov
(GSO) ali sestavin, ki bi bile proizvedene iz GSO.

Kaj so gensko spremenjeni organizmi (GSO) ?
V skladu s slovensko zakonodajo je ''GSO organizem, z izjemo človeka, ali
mikroorganizem, katerega genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo ta
material drugače kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali rekombinacijo.''
Podobna je definicija iz evropske zakonodaje: "GSO" pomeni organizem z izjemo
človeka, katerega genski material je bil spremenjen na način, ki se ne pojavlja v
naravi s križanjem in/ali naravno rekombinacijo.''
Mednarodni protokol ima za GSO sledečo definicijo: ''GSO je organizem z novo
kombinacijo genskega materiala, ki je nastala z uporabo sodobne biotehnologije.''
Če povzamemo, so gensko spremenjeni tisti organizmi (rastline, živali,
mikroorganizmi), ki jim je bila spremenjena genska struktura z vgraditvijo gena, ki
izraža točno določeno lastnost. Gene lahko prenesemo iz enega organizma v
drugega tudi, če gre za organizme različnih vrst. GSO so spremenjeni (modificirani) v
laboratorijih s pomočjo genetskega inženiringa s postopki, ki potekajo drugače kot v
naravi, ne pa z izmenjavo genov po naravni poti (križanjem ali naravno
rekombinacijo).
Seznam v EU dovoljenih GSO za prodajo v živilih in krmi:
(povzeto iz registra EU: Register za hrano in krmo odobrenih GSO v EU)
-

koruza, tudi sladka, koruzno olje, koruzni škrob, glukozni sirup in glukoza iz
koruze, koruzni kosmiči,

-

soja, sojine beljakovine, sojino olje, lecitin iz soje,

-

oljna repica,

-

industrijski škrob iz gensko spremenjenega krompirja »amfora«,

-

celuloza iz bombaža,

-

aditivi, proizvedeni iz navedenih surovin,

-

krma proizvedena iz naštetih surovin.

Zahteve označevanja GSO
Predpakirani proizvodi, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo GSO morajo biti označeni
tako, da so na etiketi vidne besede:
»Ta proizvod vsebuje GSO« ali
»Ta proizvod vsebuje gensko spremenjeni (ime organizma)«
Označevanje ni potrebno za živilo oziroma krmo, ki vsebuje največ 0,9 %
posamičnega dovoljenega GSO, pod pogojem, da je njegova prisotnost v izdelku
naključna in tehnično neizogibna, kar mora proizvajalec tudi dokazati.
Zavedamo se, da so označbe na živilu vir informacij in predstavljajo komunikacijo
med proizvajalcem oziroma prodajalcem na eni strani in kupcem oziroma
potrošnikom na drugi strani.
Naši proizvodi so označeni v skladu z veljavno evropsko in nacionalno
zakonodajo, z namenom omogočiti potrošniku razumljive in ustrezne
informacije o živilu in hkrati ustrezno izbiro ter uporabo živila. To zagotavljamo
z intenzivnim sodelovanjem z dobavitelji surovin in pridobivanjem ustrezne
dokumentacije, z izvajanjem lastnega notranjega nadzora in zagotavljanjem
sledljivosti v vseh fazah procesov.
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