
Ponowienie propozycji wprowadzenia 10 letniego MORATORIUM na GMO 
w Polsce i całej Unii Europejskiej (UE)

Moratorium /zakaz dopuszczania nowych produktów GMO/ obowiązywało w Unii 
Europejskiej od listopada 1998 roku. Niestety UE uległa naciskom korporacji, USA i 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zostało ono zawieszone w kwietniu 2004.
Przed wyżej wspomnianym Moratorium było dopuszczonych w UE 18 różnych produktów z 
GMO do celów przemysłowych (głównie jak dodatki do żywności i pasz). 
Po odwieszeniu Moratorium Komisja Europejska (KE) zatwierdziła wiele innych produktów 
GMO, w tym również nasiona do uprawy. 

Na dzień dzisiejszy w UE jest dopuszczonych:
1. pięć odmian bawełny (np. jako olej bawełniany do użytku w żywności oraz jako dodatki 
do żywności i pasz)
2. cztery odmiany kwiatów (goździki do sprzedaży i uprawy)
3. cztery rodzaje rzepaku (np. do produkcja oleju, oraz jako dodatki do żywności i pasz)
4. soja stosowana w produkcji żywności i pasz
5. burak cukrowy (jako dodatki w produkcji żywności (cukier, melasa) oraz dodatki do 
pasz; dopuszczony w październiku 2007; H7-1)
6. trzynaście odmian kukurydzy stosowane w produkcji żywności i pasz
7. kukurydza MON810 do upraw (we wrześniu 2004 wpisano 17 odmian GM kukury-
dzy MON 810 do Wspólnotowego Katalogu Nasion, a w grudniu 2005 dopisano 14 dod-
atkowych odmian tej kukurydzy. Razem daje to 31 odmian genetycznie zmodyfikowanej 
kukurydzy MON810.)

Transgeniczna żywność, pasza i uprawy są nam wmuszane mimo, że:
1. 70-80% (w zależności od kraju) mieszkańców UE nie chce GMO; wskazują na to 
wszystkie badania opinii publicznej, również te robione na zlecenie KE.
2. Większość regionów z krajów UE (podobnie jak nasze sejmiki wojewódzkie) 
zadeklarowało się jako strefy wolne od GMO (strefy te nie są one respektowane przez KE) 

OPOZYCJA DLA GMO W UE

* O wprowadznie ponownego Moratorium na GMO zaapelowaliśmy (ICPPC*) już w 2005 w 
Europejskim Parlamencie w Brukseli na konferencji pt. ” GMO, WPR, Bioróżnorodność – 
Solidarna Europa”.  Apel ten podpisało 290 polskich i międzynarodowych organizacji, 
polityków i specjalistów. 

* Od kilku lat obowiązuje zakaz genetycznie zmodyfikowanych upraw w Austrii, we 
Włoszech i w Grecji. 

* W 2006 zakaz zakaz genetycznie zmodyfikowanych upraw wprowadziły Węgry. 

* Zakaz planuje wprowadzić Rumunia.

* Włochy, Austria i Niemcy domagają się wprowadzenie moratorium na uprawy GM do 
czasu rozpatrzenia i uściślenia warunków dopuszczania tych upraw przez Europejską 
Agencję Bezpieczeństwa Żywności

* Stavros Dimas, Komisarz UE ds. Środowiska, sam ma poważne zastrzeżenia, co do 



bezpieczeństwa żywności i nasion modyfikowanych genetycznie, jak również zdolności 
Europejskiej Agencji ds. Standardów Żywieniowych do bezstronnej oceny GMO. Ostatnio 
nie zgodził się on na dopuszczenie do upraw kolejnych odmian kukurydzy GM.

* W lutym 2008 prezydent Francji Nicolas Sarkozy powołując się na klauzulę 
bezpieczeństwa, zakazał uprawy MON810 we Francji. 

* Francja obejmuje prezydencję w UE od lipca 2008.

*  4 March 2008 the European Farmers Coordination (CPE- Europejska Koordynacja 
Rolników) i Europejskie Stowarzyszenie Francuskich i Hiszpańskich Rolników wydało 
oświadczenie w którym stwierdza mi.: "Należy PILNIE zatrzymać proces zanieczyszczenia 
naszych pół przez GMO! Unia Europejska musi natychmiast wprowadzić moratorium!'

Ze względu na duże zagrożenia dla środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego 
i zdrowia  jakie niesie ze sobą wprowadzanie GMO oraz ze względu na to, że 
WSPÓŁISTNIENIE genetycznie modyfikowanych upraw z uprawami tradycyjnymi NIE 
JEST MOŻLIWE trzeba żądać od KE i rządów krajowych powrotu do Moratorium. 
Jedyny sposób aby obronić się przed inwazją GMO to  wprowadzenie 
całkowitego zakazu/ponownego Moratorium na GMO.

(*) ICPPC - Międzynardowa Koalicja dla ochrony Polskiej Wsi- International 
Coalition to Protect the Polish Countryside przekonuje do idei, że przyszłość polskiej 
wsi należy oprzeć na trzech zasadach: produkcja żywności wysokiej jakości tradycyjnymi i 
ekologicznymi metodami, współpraca oraz proekologiczne rozwiązania.  Najważniejsze 
nasze projekty to:

1. Międzynarodowa Kampania dla Ochrony Polskiej Wsi 
2. Chronić nasze korzenie – warsztaty „Ginące zawody” 
3. Małopolska Grupa Ekoproducentów „Urodzaj” 
4. Centrum Edukacji „Ekocentrum ICPPC” 
5. Renesans koni roboczych – promocja korzyści wypływających z wykorzystywania koni w 
gospodarstwach rolnych i leśnictwie,
6. Kampania "Stop dla GMO w Polsce – Strefy Wolne od GMO" 

W 2002 roku siedzibę ICPPC w Stryszowie (50 km od Krakowa) odwiedził Książę Karol gdzie 
zwiedził Ekocentrum ICPPC i spotkał się z lokalnymi rolnikami. W tym samym roku 
inicjatorka i współdyrektorka ICPPC Jadwiga Łopata została nagrodzona Nagrodą 
Goldmana (ekologiczny Nobel).
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