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sekretariat@cewice.pl S& MV 

Od: "Fundacja ICPPC" <biuro@icppc.pl> 
Data: 3 kwietnia 2017 07:16 
Do: <sekretariat@cewice.pl> 
' lemat: dotyczy upraw GMO na terenach gminy 

Szanowni Państwo, 

do ty c zy upraw GMO na terenach gminy 

W Sejmie jest procedowana propozycja ustawy o zmianie ustawy o 
mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyf ikowanych oraz niektórych 
innych ustaw. 

Zawiera zapisy, które w praktyce otworzą Polskę na uprawy GMO: 
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytor ium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od 
GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2. 
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do j e j prowadzenia 
na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą 
wskazaną do prowadzenia upraw GMO"... 

W dodatku dzieje się to wszystko w czasie, kiedy Komisja Europejska zezwala krajom na 
wprowadzanie zakazów upraw GMO! W 2015 roku wprowadzono bardzo ważną poprawkę do prawa 
dotyczącego inżynierii genetycznej , zmieniająca dyrektywę 2001/18/WE. Na mocy tej nowej 
dyrektywy 2015/412/EU państwa członkowskie UE otrzymały prawo wprowadzenia całkowitego 
(!!!) zakazu upraw GMO na swo im tery tor ium. 

W świetle powyżej wspomnianej propozycji ustawy nie będzie miało żadnego 
znaczenia tn, że gmina zadeklarowała się jako strefa Wolna od GMO. Dlatego 
oczekujemy od władz Waszej Gminy stanowczego sprzeciwu wobec prób 
uwalniania GMO do naturalnego środowiska. 

Prosimy o wysyłanie listów do Pani Premier, Ministra Środowiska, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejmowej Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska 
( info@mos.gov.pl, kancelaria@minrol.gov.pl, krrw@sejm.gov.pl, 
kosz@sejm.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl) oraz rozmów ze swoimi posłami i 
senatorami. 

Wójt Gminy 
Rada Gminy 

Należy domagać się: 
1. Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym 
zakazie uwalniania GMO do. naturalnego środowiska (w celach komercyjnych i 
eksperymentalnych). 
2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego 
egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu. 
3. Aby Rząd PiS wypełnił swe zobowiązania dane wyborcom w sprawie ( 
bezwarunkowego zakazu GMO. \ 

PONADTO PROSIMY O PODPISANIE I NAGŁOŚNIENIE^PETYCJI:) 
http://www.petycie.pl/petycja/12423/zakaz uwalniama--~q4Ąe^ao zrodowiska.html 
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Z poważaniem 


