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W odpowiedzi na Państwa listy nadesłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta RP, które dotyczą konsultacji

publicznych projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 2 stycznia

2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przekazuję

następujące wyjaśnienia.

Zasadnicza uwaga zgłoszona przez wszystkich Państwa dotyczyła usunięcia z listy odmian

zakazanych do stosowania, stanowiącej załącznik do projektowanego rozporządzenia, odmian, które

figurowały na tej liście w 2018 r. - w roku 2018 lista liczyła 289 odmian, natomiast w projektowanym

rozporządzeniu już 141.

Wyjaśniam, że za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiała chęć zachowania zgodności

projektowanego rozporządzenia ze Wspólnotowym Katalogiem Odmian oraz założenie, iż zakaz

stosowania powinien dotyczyć wyłącznie odmian dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii

Europejskiej. Z listy zostały usunięte odmiany „historyczne”, niewystępujące już w obrocie w Unii

Europejskiej. Ponadto, wzięto pod uwagę wejście w życie nowelizacji ustawy o mikroorganizmach

iorganizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgodnie z którą uprawa roślin genetycznie

zmodyfikowanych została w Polsce zakazana. Kontrola upraw na obecność modyfikacji

genetycznych, która uregulowana została w tej ustawie, obejmuje wszystkie uprawy, niezależnie czy

są zakładane z materiału siewnego czy nie.

Mając jednak na uwadze uwagi zgłoszone przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony

Polskiej Wsi jak również przez Państwa, aby wyeliminować ewentualne ryzyko  



jakichkolwiek niejasności co do istoty iintencji przyjmowanych rozwiązań prawnych,

w projektowanym rozporządzeniu przywrócone zostaną na liście odmian zakazanych do stosowania

w uprawie w kraju również te odmiany, które zostały ze Wspólnego Katalogu Odmian usunięte.

W tym zatem zakresie uwagi zgłoszone w toku konsultacji publicznych zostaną uwzględnione.
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