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Cz³onkowie Polskiej Federacji Biotechnologii bardzo uwa¿nie obserwuj¹ i z du¿¹ trosk¹ œledz¹ dyskusje dotycz¹ce rozwoju
biotechnologii, a zw³aszcza produkcji opartej na wykorzystaniu
genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), przebiegaj¹ce w ramach Polskiego Rz¹du, Komisji Europejskiej, jak i szerokich krêgów polskiego spo³eczeñstwa. Swe stanowisko przedstawialiœmy ju¿ wielokrotnie.
W zwi¹zku z og³oszeniem dokumentu: RAMOWE STANOWISKO RZ¥DU RP DOTYCZ¥CE ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO) (Dokument przyjêty przez Radê Ministrów 18 listopada 2008 roku) pragniemy z ca³ym naciskiem podkreœliæ, ¿e harmonijny rozwój biotechnologii le¿y w ¿ywotnym interesie naszego kraju. Produkcja transgenicznych roœlin nie jest
zwi¹zana z zagro¿eniem dla œrodowiska czy te¿ zdrowia. W naszej ocenie agrobiotechnologia stwarza podstawê surowcow¹ dla
rozwoju biotechnologii przemys³owej i medycznej. Ograniczanie
utrudnieniami administracyjnymi rozwoju gospodarki rolnej i wsi
polskiej spowoduje w perspektywie dalszy wzrost importu (np.
pasz czy te¿ surowców dla przetwórstwa rolno-spo¿ywczego,
w tym produkcji biopaliw i bioplastików). W naszym najbardziej
¿ywotnym interesie le¿y zrównowa¿ony, „zielony” rozwój polskiej biotechnologii, zgodny z zasadami biogospodarki opartej
na wiedzy (KBBE, ang. knowledge based bio-economy).
prof. Tomasz Twardowski
prezes Polskiej Federacji Biotechnologii
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Innowacyjna gospodarka oparta na wiedzy jest warunkiem
rozwoju gospodarczego Polski. Istotnym sk³adnikiem innowacyjnej gospodarki jest rolnictwo i medycyna, w których postêp jest
obecnie nieod³¹cznie zwi¹zany z wdra¿aniem odkryæ z zakresu
biotechnologii „zielonej”, „czerwonej” i „bia³ej”.
Przyjête 18 listopada 2008 r. Ramowe Stanowisko Rz¹du RP
dotycz¹ce organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), dopuszczaj¹ce zamkniête u¿ycie GMO, a sprzeciwiaj¹ce siê uwalnianiu GMO do œrodowiska, np. w postaci upraw rolnych, stoi
w sprzecznoœci z deklarowanym wsparciem dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. W myœl tak rozumianej postawy nie maj¹ bowiem uzasadnienia badania zmierzaj¹ce do uzyskania GMO oraz
ich wykorzystania w gospodarce (produkty rolne, biomateria³y,
bioenergetyka), badania prowadzone z zamiarem patentowania,
a nastêpnie wdra¿ania odkryæ. Maj¹c na wzglêdzie postêp naukowy i gospodarczy kraju, Polska Platforma Biotechnologii, wspieraj¹c niezmienne i przekazywane w³adzom od wielu lat stanowisko komitetów naukowych i towarzystw biochemicznych, genetycznych i biotechnologicznych uwa¿a, ¿e wzglêdy polityczne
nie mog¹ byæ uzasadnieniem dla decyzji ograniczaj¹cych innowacyjnoœæ w podstawowych dla nauki i gospodarki dziedzinach.

Stanowisko Polskiej Platformy Biotechnologii w sprawie Ramowego Stanowiska Rz¹du RP

Zwracamy uwagê, ¿e Ramowe Stanowisko Rz¹du RP jest sprzeczne z aktualnym
stanem wiedzy, wykazuj¹cym bezpieczeñstwo upraw i produktów GMO. Przypuszczenia, ¿e wprowadzenie GMO do œrodowiska mo¿e spowodowaæ powa¿ne zak³ócenia w jego funkcjonowaniu nie znajduj¹ potwierdzenia w badaniach prowadzonych na ca³ym œwiecie od ponad dwudziestu lat. Nieuzasadnione s¹ równie¿
obawy o niekorzystny wp³yw GMO na zdrowie ludzi. W interesie nauki i gospodarki
Polski le¿y stosowanie tych samych zasad, które obowi¹zuj¹ w krajach o najwy¿szym poziomie rozwoju naukowego i ekonomicznego.
W imieniu cz³onków Polskiej Platformy Biotechnologii
prof. Józef Dulak
prezes Polskiej Platformy Biotechnologii
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