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Petycja
w sprawie zakazu rejestrowania nasion,
obrotu i upraw odmian roślin GMO w Polsce.

Dnia 28 grudnia 2011 r.
Piotr Radowicz
w imieniu:
Koalicji „Polska Wolna od GMO”
adres: ul. Chłodna 48/153, 00-872Warszawa
oraz
Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Jadwiga Łopata, sir Julian Rose
adres: 34-146 Stryszów 156
email:
piotr@alert-box.org
fax:
42 2036623
Szanowny Panie Prezydencie
Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze Środowiska
Niniejszym przedstawiam aktualizację liczby podpisów petycji w sprawie wprowadzenia
zakazów obrotu, rejestracji i upraw odminan roślin genetycznie modyfkowanych: kukurydzy
MON810 oraz ziemniaka Amflora. Petycja, pod którą zbieramy podpisy jest częścią ogólnopolskiej
kampanii wspierającej dążenia Rządu do wypełnienia deklaracji o Polsce i Europie wolnej od
GMO.
Pod apelem złożonych zostało do tej pory w sumie 17 452 podpisów. Wśród nich, setki
podpisów reprezentujących instytucje i organizacje skupiające rzesze osób zaalarmowanych
konsekwencjami, jakie ze sobą niosą uprawy roślin GMO. Wszystkie podpisy były zbierane z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów i są gotowe do wglądu lub weryfikacji na żądanie.
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Apel w sprawie wprowadzenia rozporządzeń zakazujących uprawy GMO, jest ogólnopolską
akcją, koordynowaną przez Koalicję „Polska Wolna od GMO” i wspieraną przez wiele krajowych
organizacji m.in.:









Stowarzyszenie "Polska Wolna od GMO" (Anna Szmelcer, prezes)
Stowarzyszenie BEST-PROEKO (Anna Bednarek, prezes)
Międzynarodowa Koalicjia dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC (Sir Julian Rose, prezes;
Jadwiga Łopata, wiceprezes, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel),
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi)
Stowarzyszenie EKOLAND o/Zachodniopomorski (Edyta Jaroszewska-Nowak)
Fundacja Greenpeace Polska (Maciej Muskat, dyrektor; Joanna Miś, koordynatorka
kampanii Stop GMO)
Prof zw. dr hab inż. Stanisław Wiąckowski autor wielu publikacji m. i. "Genetycznie
Modyfikowane Organizmy. Obietnice i Fakty”
Instytut Spraw Obywatelskich (Olaf Swolkień, wiceprezes)

Poniżej prezentuję argumentację wniosku i jednocześnie treść petycji, która została
opublikowana na stornie www.alert-box.org:
Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:
„nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”
Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:
„nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny
GMO”
Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:
„rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”
Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:
„proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”
(Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej
dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na
całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może
zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw
poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)
Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata,
opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na
naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno
stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian
klimatycznych.
Ja niżej podpisana/y żądam, by polskie władze, biorąc przykład z innych krajów Unii
Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz
rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce.
W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i
ziemniaków AMFLORA.
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Korzystając z okazji pragnę życzyć szczęśliwego Nowego Roku, i pomyślności w spełnianiu
zamierzonych celów.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z wymaganiami art 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Dane mogą być przetwarzana w celu obsługi korespondencji i nie będą przekazywane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o
ochronie danych osobowych. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne i obowiązkowe (art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego – Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm.), oraz mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

Z poważaniem,
Piotr Radowicz
serwis alert-box.org
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