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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z ramowym stanowiskiem rz¹du z dnia 18 listopada 2008 r. dotycz¹cym organizmów gene-

tycznie modyfikowanych, polskie w³adze d¹¿¹ do zachowania naszego kraju jako wolnego od upraw
GMO. Na ca³ym œwiecie uprawa ziemi oparta na lokalnych, przyjaznych œrodowisku praktykach jest
wypierana przez wielkoobszarowe uprawy przemys³owe. Mimo ogólnoœwiatowych tendencji produkcja
rolna w Polsce w wiêkszoœci nadal pozostaje w harmonii z potrzebami œrodowiska. Ten stan jest jednak
zagro¿ony przez gwa³towny rozwój rolnictwa przemys³owego, w tym przez wprowadzanie do œrodowiska
organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).

W zwi¹zku z tym, i¿ w chwili obecnej trwaj¹ prace nad projektem nowej ustawy o organizmach mody-
fikowanych genetycznie, która ma zast¹piæ istniej¹ce obecnie prawo w tym zakresie oraz przystosowaæ
polskie prawo dotycz¹ce GMO do wspólnotowego, chcielibyœmy wyjaœniæ kilka kwestii.

Czy istniej¹ plany resortu, jeœli tak, to jakie, w zakresie wspierania rolnictwa naturalnego, tradycyj-
nego i ekologicznego w Polsce tak, by zatrzymaæ ekspansjê rolnictwa przemys³owego?

W jaki sposób ministerstwo zamierza wdro¿yæ zalecenia pokontrolne NIK w zakresie realizacji usta-
wy o organizmach genetycznie modyfikowanych w Polsce? Czy podniesione przez NIK kwestie znajd¹
odzwierciedlenie w nowo tworzonej ustawie?

Jaki jest stosunek ministerstwa rolnictwa do badañ naukowych prowadzonych w zakresie wp³ywu
GMO na œrodowisko, organizmy ¿ywe i ludzi? Co zdaniem resortu oznaczaj¹ wyniki, i¿ „GMO najpraw-
dopodobniej nie szkodzi”? Czy w toku swoich prac nad uregulowaniem kwestii GMO ministerstwo bie-
rze pod uwagê ostatnie badania Amerykañskiej Œrodowiskowej Akademii Medycznej (AAEM), która
potwierdza, ¿e ¿ywnoœæ genetycznie modyfikowana stanowi powa¿ne ryzyko dla zdrowia, i wzywa do
moratorium na GMO? Jaki jest stosunek ministerstwa do tych badañ? Czy zdaniem Pana Ministra s¹ to
wystarczaj¹ce dowody naukowe potwierdzaj¹ce szkodliwoœæ GMO?

Panie Ministrze, niedawna decyzja rz¹du Niemiec o wydaniu zakazu upraw GMO oraz pora¿ka Komi-
sji Europejskiej podczas próby odrzucenia zakazu w Austrii i na Wêgrzech stwarzaj¹ du¿¹ szansê na po-
wstrzymanie ekspansji upraw GMO na terenie Polski.

Z powa¿aniem
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