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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra œro-
dowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W dniu 2 lipca bie¿¹cego roku Sejm przyj¹³ ustawê o nasiennictwie, która reguluje miêdzy innymi

przepisy dotycz¹ce wytwarzania i oceny materia³u siewnego oraz zasady jego etykietowania i oznacza-
nia. Z dokumentu wykreœlono regulacje dotycz¹ce roœlin genetycznie modyfikowanych. W projekcie
ustawy znalaz³ siê zapis, ¿e „do obrotu dopuszcza siê materia³ siewny odmian genetycznie modyfikowa-
nych, je¿eli modyfikacja wprowadzona do odmiany jest dopuszczona do obrotu z przeznaczeniem do
uprawy na podstawie decyzji w³aœciwego organu Unii Europejskiej”. Zamiarem rz¹du by³o usuniêcie is-
tniej¹cego od 2003 r. zakazu obrotu nasionami GMO w Polsce, gdy¿ przepis ten by³ krytykowany przez
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, który orzek³, ¿e Polska naruszy³a prawo wspólnotowe.

Tymczasem w tym tygodniu Parlament Europejski podczas sesji w Strasburgu uchwali³ rozpo-
rz¹dzenie, na podstawie którego ka¿dy kraj cz³onkowski UE, jeœli zechce, bêdzie móg³ ustanowiæ na
swoim terytorium zakaz upraw GMO. Uchwalone w europarlamencie rozporz¹dzenie to wa¿ne zwyciê-
stwo przeciwników GMO, do których zalicza siê wiêkszoœæ przedstawicieli opinii publicznej w Europie,
a tak¿e w Polsce. Ludzie s³usznie obawiaj¹ siê upraw GMO z uwagi na coraz wiêcej sygna³ów i dowodów,
¿e GMO mo¿e mieæ negatywny wp³yw na nasze zdrowie i na œrodowisko, w którym ¿yjemy. Dodatkowo,
w warunkach polskich wchodzi jeszcze w grê zagro¿enie gospodarcze – uprawy GMO w warunkach roz-
drobnionej struktury gospodarstw rolnych w Polsce doprowadz¹ do ska¿enia upraw tradycyjnych i eko-
logicznych.

Mamy w zwi¹zku z tym pytanie, które kierujemy do Panów Ministrów, ministra rolnictwa i ministra
œrodowiska: czy dalsze zas³anianie siê potencjalnie gro¿¹cymi karami za wyraŸny zakaz obrotu nasio-
nami genetycznie modyfikowanymi i twierdzenie, ¿e nie mo¿emy wprowadziæ zakazu, poniewa¿ Polska
musia³aby p³aciæ ogromne kary, a przedsiêbiorcy mogliby dochodziæ odszkodowañ z tytu³u utraconych
korzyœci, jest zasadne? Przecie¿ Unia mówi jasno: mo¿ecie decydowaæ sami. Wszystko jest zatem w rê-
kach polskiego rz¹du, który mo¿e teraz wprowadziæ ca³kowity zakaz upraw GMO w Polsce.

Czy w obliczu tak jasnego stanowiska PE oraz faktu, i¿ inne kraje europejskie wprowadzi³y zakaz
uprawy GMO i nie ponios³y z tego tytu³u ¿adnych konsekwencji ze strony KE, zasadne jest dopuszcze-
nie do Polski GMO, bowiem brak jednoznacznego zakazu otwiera Polskê na uprawy GMO?

Prosimy o jasne wyjaœnienie, jakie jest stanowisko Panów w tej kwestii.
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