
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pęka 

na 4. posiedzeniu Senatu 
w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
W dniu 4 września 2011 r. podczas uroczystych Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie zapowiedział 

Pan własne działania na rzecz Europy wolnej od GMO. Pan Minister powiedział między innymi tak: „Skoro 
dzisiaj nie możemy dostosować prawa krajowego do prawa europejskiego i skutecznie chronić się przed tym, 
co nieznane, to trzeba podjąć trud zmiany prawa europejskiego”. Pan Minister zapowiedział również, że za-
proponuje na forum Rady Europejskiej debatę na temat Europy wolnej od GMO, Europy wolnej nie tylko od 
takich upraw, ale także od pasz i importowanej żywności produkowanej w oparciu o pasze genetycznie mo-
dyfikowane. 

Pragniemy w związku z tym zapytać Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy na forum europejskim 
podjął jakieś działania stanowiące wypełnienie tej obietnicy i zmierzające do ustanowienia Europy wolnej od 
GMO. Jeśli tak, to jakie to były działania, kiedy i na jakim forum podjęte? W szczególności chodzi o to, czy 
Pan Minister wykorzystał w podjęciu tej kwestii swoje kompetencje związane z polską prezydencją w UE, 
kiedy to Pan Minister kierował pracami Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa. 

Pragniemy również zapytać, czy prawdziwa jest informacja przekazana 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu 
senackiej Komisji do spraw Unii Europejskiej, że w odniesieniu do wniosku dotyczącego decyzji Rady ze-
zwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskie-
go i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę (COM(2011)620) oraz wniosku 
dotyczącego decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kuku-
rydzę (COM(2011)621) Pan Minister popierał te rozporządzenia wbrew stanowisku ministra zdrowia? Jeśli to 
prawda, to czy takie stanowisko Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest sprzeczne z deklarowaną 
podczas Dożynek Jasnogórskich wolą walki o Europę wolną od GMO? 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




