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stanovisko obce k zvereinenému oznamu tvtžp sn
MZP SR, odbor environmentálnych

ťrztk abiologickej bezpečnosti, oznámilo vetejnosti, že
Evonik Fetmas s t.o. Slovenská lJupča podal dřra 31.1.2079 žiadost' o súhlas na prvé'použitie
uzawetého pdestotu s útovňou ochtany 1, podPa § tt ods.l zákona t.15lt/zóoz z.z.
o PouŽÍvanígenetic\ich technológií ageneticlry modifikovaných otganizmov v znení
neskotšíchptedpisov.
Verejnost' svoje pdpomienky móže zasíelat'v termíne do 6.3.2019 na adtesu
pripomienky GMO@envito.gov.sk

Obec Slovenská lJupČa, na záHade uvedeného oznamu , požiadaLa dřra 26,2,2019 o lryjadtenie
žiadateíaEvonik Fermas s t.o. k priptavovanému zámeru.
Vyjadtenie žíadateta:
SPoloČnost' Evonik Fetmas s r.o. dňa 29.1.2019 požtada|a naŽP Sn o r,rydanie súhlasu na prvé
PouŽitie lzatlroteného GMO zaiadetia rizikovej tdedy 1 v sulade so zákonom č.757/2002Ž.z.,
keďŽe sa jedná o norný v,.irobok s vyso\im podielom inovácie a pottebnou ochtanou know-how,
vz"mYsle § 26 zákona Č.151/2002Z.z. naša spoločnost'požiadala o zachovatie mlčanlivosti, čo
MZP uznalo svojim tozhodnutím zo dňa 5.2.2019.
Vecne sa jedná o prvé použitie technického uzavtetého zaiadetia u&žujúceho geneticky
modifikované miktoorgatttzmy zandené do dzikovej triedy 1 (GMM 1 _ žiadÁe alebo
zanedbateÍnériziko pre Človeka aŽivotné prosftedie vzmysle zákona č.151/2002 Z.z.) mkno
Životného ptosttedia s cieťom produkcie biomolekuly bežne sa r,yskytujúcej v púode. Podobné
miktoorganizmy sa v spoloČnosti Evonik Fermas s t.o. vyžíva|u od roku 1gg4 obdobné
,
zanadenia uŽ sPoloČnost' ,"J"uŽÍva na svoju činnost' a spoločnost' má v zmysle pdslušných
zákonov Q,ákon č.151/2002 Z.z. ar7htášky 86/2003) všetlr| pottebné povolenia a je^pravidelne
kontrolovaná oryánni Štátnej sptár,y bez a\ýchkolvek pripomienok.
Jedná sa o tozšfuenie
existujúcich kapacít.
Mikrootganizmy GMM1 sú Po celý žívotnýcyklus v technicky uzavrctych zaÁadctiach a na konci
PtodukČnéhocyklu sú deaktivované. Miktoorganizmy GMM1 nemóžu uniknút' z uzavretych
zaiadent do Životného ptosttedia.
SPoloČnost' PowŽiva uŽ existujúci GMO mikrootganizmus, nevykonáva žiadne zásahy do
miktootganizma,využiva ho na pdpravu molekuly bežne sa r,ryskytujúcej v prfuode.

Obec Slovenská l3upča nemá pripomienky k pdptavovanému zámetu, nakoPko po
vy|adtení žiadatePa a konzultácii s odborne spósobilou osobou, prosttedie 1 - prvé
použitie uzavtetých priestorov |e neškodné, pte človeka a životnéptosttedie
neptedstavuje htozbu.
M

