OPINIE I POLEMIKI

Stanowisko odnoœnie do:
Projektu ustawy –
„Prawo o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych”
(projekt datowany styczeñ 2010 r.)

Obecnie obowi¹zuje ustawa z 22 czerwca 2001 r. „O organizmach genetycznie zmodyfikowanych” (Dz. U., 2007 r., nr 36,
poz. 233, z póŸn. zm.).

Wprowadzenie

Adres do korespondencji

Tomasz Twardowski,
Polska Federacja
Biotechnologii,
ul. Stefanowskiego 4/10,
90-924 £ódŸ;
e-mail: egro@p.lodz.pl.

1 (88) 7–12 2010

Przysz³y rozwój polskiej biotechnologii jest w zasadniczym
stopniu uwarunkowany przez normy prawne. Celem naszych
dzia³añ jest oparcie rozwoju gospodarki narodowej na bioekonomii, a zatem na wiedzy oraz zasobach odnawialnych. Biotechnologia, podobnie jak inne innowacyjne technologie [informatyka, komunikacja] jest ju¿ obecnie motorem postêpu w zakresie
produkcji nowoczesnych leków i metod terapeutycznych, bioenergetyki i biomateria³ów. Postêp biogospodarki uwarunkowany jest harmonijn¹ wspó³prac¹ w wielu obszarach, które s¹ równocenne i maj¹ zasadniczy wp³yw na przysz³oœæ naszego kraju,
jak przyk³adowo sfery: nauki, bankowoœci, legislacji. Polskie normy prawne winny sprzyjaæ i popieraæ rozwój innowacyjnych
technologii, a stanowisko w³adz politycznych wspieraæ starania
naukowców w zakresie wdra¿ania krajowych rozwi¹zañ nowatorskich technologii do przemys³u krajowego. W jednoznacznej
ocenie ogromnej wiêkszoœci ekspertów krajowych, jak i Komisji
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Europejskiej, OECD czy te¿ FAO, w³aœnie rozwój zastosowañ genetycznie zmodyfikowanych organizmów ma zasadnicze znaczenie dla produkcji bioodnawialnych surowców energetycznych, wytwarzania nowych jakoœciowo [np. biodegradowalnych]
materia³ów oraz leków o nowych w³aœciwoœciach.
Stworzenie podstaw bioekonomii w naszym kraju wymaga w³aœciwych norm
prawnych, które powinny uwzglêdniæ:
1. Rozwój nauki i wdro¿eñ jest spraw¹ priorytetow¹ dla gospodarki narodowej.
2. Zapewnienie równoœci wszystkich podmiotów w œwietle prawa.
3. Zgodnoœæ z prawem Unii Europejskiej i konwencjami miêdzynarodowymi jest
wymogiem koniecznym do rozwoju bioekonomii.
Komisja Europejska w dokumencie „Life Sciences and Biotechnology: A strategy
for Europe”(COM(2002)27) apeluje do pañstw cz³onkowskich o uwzglêdnienie
w planach legislacyjnych aktów prawnych sprzyjaj¹cych rozwojowi badañ i gospodarki opartej na wiedzy, w tym z wykorzystaniem nowoczesnej biotechnologii.
Przysz³y rozwój polskiej biogospodarki winien zapewniæ nam nie tylko samodzielnoœæ i niezale¿noœæ ¿ywieniow¹, energetyczn¹ i materia³ow¹, ale tak¿e stworzyæ
miejsca pracy w kraju dla doskonale wyszkolonych m³odych kadr. Dzisiejsze rozwi¹zania legislacyjne maj¹ podstawowe znaczenie dla kszta³tu gospodarki i poziomu jakoœci ¿ycia przysz³ej generacji Polaków.

Cel
Podstawowym za³o¿eniem uzasadniaj¹cym opracowanie nowej ustawy jest
zgodnoœæ polskiej normy prawnej z porz¹dkiem prawnym dyrektyw Wspólnot Europejskich w zakresie GMO oraz spe³nienie wytycznych zawartych w Ramowym Stanowisku Rz¹du RP dotycz¹cym organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Realizacja
tych zadañ wymaga opracowania nowej normy prawnej.
Przedstawiony projekt ustawy wywo³uje zasadnicze zastrze¿enia w zakresie
przepisów reguluj¹cych zagadnienia dotycz¹ce organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w obszarze:
1) zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do œrodowiska w celach doœwiadczalnych,
2) wprowadzenia do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako
produktów lub w produktach,
a zw³aszcza:
3) upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych,
Podstaw¹ tworzenia normy prawnej w Unii Europejskiej s¹ przes³anki naukowe,
a nie opinia publiczna i potoczne pogl¹dy, zasadniczo oparte na przes³ankach dogmatycznych.
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Komentarze szczegó³owe
W tym kontekœcie podstawowe zastrze¿enia budzi Dzia³ IV projektu ustawy dotycz¹cy zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do
œrodowiska w celach doœwiadczalnych. Przepisy tego rozdzia³u zosta³y opracowane
w celu wdro¿enia Ramowego Stanowiska Rz¹du RP dotycz¹cego organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w którym znajduje siê informacja, ¿e Polska d¹¿y do
tego, aby byæ krajem wolnym od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Dzia³
ten winien zostaæ w ca³oœci zmieniony, bowiem nie ma uzasadnienia naukowego
koncepcja stworzenia z Polski „strefy wolnej od GMO”, a co wiêcej koncepcja taka
jest w zasadniczy sposób sprzeczna z interesami gospodarki narodowej. Jest to sytuacja bardzo podobna do kwestii dotycz¹cych energetyki j¹drowej, gdzie mamy zapóŸnienie ok. 30 lat wywo³ane w³asnie opini¹ publiczn¹ i strachem przed nowoœci¹
techniczn¹.
Z ca³ym naciskiem nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê na sprzecznoœæ logiczn¹ projektu: ograniczaj¹c doœwiadczenia krajowe w zakresie wprowadzania GMO do otwartego œrodowiska nie mo¿emy pozyskaæ danych eksperymentalnych wyjaœniaj¹cych
i odpowiadaj¹cych na postawione pytania. Natomiast zastosowanie procedury proponowanej w nowej legislacji po pierwsze, zasadniczo zwiêksza koszty administracji pañstwowej, a po drugie doprowadza do likwidacji korzyœci ekonomicznych wynikaj¹cych z produkcji GM roœlin poprzez spowodowanie ogromnych utrudnieñ biurokratycznych.
Podobnie Dzia³ V ustawy: „Wprowadzenie do obrotu organizmu genetycznie
zmodyfikowanego jako produkt lub w produktach” winien ulec zmianie poprzez
inne nakreœlenie pryncypiów. Polska legislacja winna sprzyjaæ rozwojowi gospodarki narodowej. Obecny projekt poprzez tworzenie struktur biurokratycznych oraz
zakazów opartych na przes³ankach ideologicznych zmniejsza konkurencyjnoœæ produkcji rolniczej [miêso, w tym drób, mleko, jaja], a tak¿e bioenergetyki i biomateria³ów.
W Dziale IV i V zawarto d¹¿enia maj¹ce na celu wdro¿enie konkluzji zawartej
w Ramowym Stanowisku Rz¹du RP: Rz¹d Polski d¹¿y do tego, aby byæ krajem wolnym od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. D¹¿enie Rz¹du Polskiego do
ograniczenia obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych dopuszczanych na
podstawie dyrektywy 2001/18/WE (zgodnie z art. 22 dyrektywy 2001/18/WE organizmy genetycznie zmodyfikowane jako produkty lub w produktach s¹ obecne na rynku unijnym) spowoduje wzrost kosztów produkcji krajowej oraz obni¿enie konkurencyjnoœci naszej gospodarki. Dzia³ania te prowadz¹ do b³êdu zaniechania.
W Dziale VI (oraz IV) zawarto przepisy dotycz¹ce prowadzenia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Jednak¿e „ (…) minister w³aœciwy do spraw rolnictwa
ma mo¿liwoœæ wprowadzenia czasowego ograniczenia lub zakazu uprawy okreœlonych odmian roœlin genetycznie zmodyfikowanych bêd¹cych organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, wprowadzonymi do obrotu z mo¿liwoœci¹ uprawy (…). Je¿eli
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(…) pojawi¹ siê nowe lub dodatkowe dane dotycz¹ce oceny zagro¿enia zwi¹zanej
z wprowadzeniem do obrotu tego organizmu lub po ponownej ocenie posiadanych
wczeœniej informacji zwi¹zanych z wprowadzeniem do obrotu z mo¿liwoœci¹ uprawy danej odmiany roœliny genetycznie zmodyfikowanej, przeprowadzonej z uwzglêdnieniem nowych lub dodatkowych danych naukowych zajdzie podejrzenie, ¿e
stanowi ona zagro¿enie dla zdrowia ludzi lub zwierz¹t albo bezpieczeñstwa œrodowiska (…)”. Takie uregulowanie zaproponowano w odpowiedzi na postulaty wynikaj¹ce z debaty publicznej, bez podstaw naukowych. W praktyce zapis ten oznacza
ogromne ryzyko gospodarcze dla podmiotu, który podejmie decyzje prowadzenia
upraw tych roœlin. Uprawy te mog¹ byæ zniszczone ka¿dej chwili moc¹ administracyjnej decyzji, bez weryfikacji naukowej.
Projekt przewiduje tworzenie stref wolnych od upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Proponowane strefy izolacyjne [wielokrotnie wiêksze ni¿ wypraktykowane w Republice Czeskiej i Hiszpanii] powoduj¹, ¿e sens ekonomiczny upraw GM
jest w zasadniczy sposób podwa¿ony.
Reasumuj¹c: Dzia³y IV, V oraz VI wymagaj¹ zasadniczej rewizji. Przede wszystkim
niezbêdne jest dostrze¿enie znaczenia ekonomicznego i gospodarczego innowacyjnej technologii, a nie oparcie procesu legislacyjnego na dogmatycznym za³o¿eniu:
„Polska wolna od GMO”, które przes³ania aspekty naukowe podstaw legislacji.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na ukryty komizm sytuacyjny pewnych proponowanych uregulowañ, np. „(…)Nowym dokumentem, jaki powinien zostaæ do³¹czony do
wniosku, jest plan monitorowania, w którym wnioskodawca przedstawia strategiê
monitorowania zagro¿eñ organizmu genetycznie zmodyfikowanego wprowadzonego na rynek jako produkt lub w produktach (…)”. Propozycja ta oznacza, ¿e np.
wprowadzenie na rynek œliwek GM oznacza koniecznoœæ opracowania projektu monitorowania (…) pestek, jakie wydalaæ bêd¹ konsumenci œliwek. Nie wymaga to dalszych komentarzy.
Inny przyk³ad: W przepisach Dzia³u V sformu³owano tak¿e koniecznoœæ sk³adania przez u¿ytkownika dokumentów zarówno w jêzyku polskim, jak i w jêzyku angielskim [uzasadnieniem jest obni¿enie kosztów administracji]. ¯¹danie dokumentacji w jêzyku obcym od producentów rolnych jest warunkiem trudnym do spe³nienia i bêdzie stanowiæ zasadniczy wzrost kosztów dla rolnika.
Jednak¿e kolejne dwa przyk³ady maj¹ zarówno istotne znaczenie ekonomiczne
jak i potwierdzaj¹ niezrozumienie istoty in¿ynierii genetycznej przez projektodawcê: „(...) minister w³aœciwy do spraw œrodowiska w sposób szczególny bêdzie ocenia³ bezpieczeñstwo danego produktu w kontekœcie jego bezpieczeñstwa potwierdzonego badaniami przeprowadzonymi w warunkach klimatycznych i geograficznych wystêpuj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w kontekœcie oceny
bezpieczeñstwa dla rodzimej fauny i flory (…)”. Zatem przy pryncypialnej zasadzie
maksymalnego ograniczania wprowadzeñ do otwartego œrodowiska, minister bêdzie ocenia³ takie doœwiadczenia, aczkolwiek zapewne (…) nie wyrazi zgody na ich
przeprowadzenie. Z uzasadnienia kosztów wprowadzenia nowej regulacji prawnej:
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„(…) Wyposa¿enie zespo³ów inspekcji na obszarze poszczególnych województw
w odzie¿ ochronn¹ (œrednio dla 4 pracowników na województwo, w sumie 64 komplety) oraz sprzêt do pobierania próbek biologicznych (…)” koszt – 100 000 z³.
W opracowaniu nie ma wyjaœnienia jaka to bêdzie odzie¿ ochronna niezbêdna
w kraju „wolnym od GMO” dla dokonywania inspekcji w celu znalezienia GMO.
Komentarza wymaga tak¿e rozdzia³ 3 – „Uzasadnienia”, zatytu³owany: „Wp³yw
aktu na rynek pracy”.
„(…) Wejœcie w ¿ycie ustawy wp³ynie na rynek pracy przez koniecznoœæ stworzenia
nowych miejsc pracy w ministerstwach, inspekcjach, Laboratorium Celnym i organach
samorz¹du terytorialnego (…)”. Z ca³¹ pewnoœci¹ w ten sposób zostanie stworzonych
parêdziesi¹t urzêdniczych, kontrolnych miejsc pracy, natomiast nie powstanie ¿adne
miejsce produkcyjne i nie bêdzie zwiêkszany dochód narodowy. Natomiast rocznie
kszta³cimy ponad 1000 m³odych biotechnologów (mgr i mgr in¿.) na 15. uczelniach.
Podobnie komentarza wymaga rozdzia³ 4 – „Uzasadnienia”, zatytu³owany:
„Wp³yw aktu normatywnego na konkurencyjnoœæ gospodarki i przedsiêbiorczoœæ,
w tym na funkcjonowanie przedsiêbiorstw”.
Wbrew informacjom zawartym w tym rozdziale wprowadzenie w ¿ycie takich
przepisów i tak daleko posuniêta biurokratyzacja oraz zwi¹zane z tym dodatkowe
obci¹¿enie producentów [jak np. wspomniane formu³owanie wniosków w jêzyku angielskim przez producentów rolnych, czyli przez ch³opów planuj¹cych uprawê kukurydzy na kiszonkê) nie zapewni pe³nego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Nowe regulacje przewidziane w ustawie nie przyczyni¹ siê do zmniejszenia
zagro¿enia dla ludzi, zwierz¹t i œrodowiska, a zwiêksz¹ szar¹ strefê gospodarki,
a byæ mo¿e tak¿e korupcjogennoœæ aparatu administracyjnego. Kwestia ta dotyczy
zarówno zaufania konsumenta europejskiego jak i mo¿liwoœci eksportu polskich
produktów rolnych i spo¿ywczych na rynek unijny. Dotyczy to tak¿e ustaw: „O bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia” (która reguluje postêpowania dotycz¹ce ¿ywnoœci genetycznie zmodyfikowanej) oraz „O paszach” (która reguluje postêpowanie
dotycz¹ce pasz genetycznie zmodyfikowanych).
Wbrew opinii projektodawcy z ca³ym przekonaniem uwa¿am, ¿e projekt ustawy
ma istotne znaczenie na rozwój regionalny i lokaln¹ produkcjê: pasz, drobiu, byd³a
i trzody chlewnej. W zasadniczym stopniu bêdzie ten projekt rzutowaæ na rozwój
polskiego rolnictwa, zarówno w kontekœcie produkcji ¿ywnoœciowej, jak i bioenergetycznej z surowców odnawialnych czy te¿ innowacyjnych biomateria³ów [np. biodegradowalnych].

Konkluzje
Zarówno w projekcie, jak w uzasadnieniu ca³kowicie pominiêto analizê o zasadniczym znaczeniu dla tego zagadnienia. Mianowicie: jakie straty poniesie polska gospodarka, a zatem ka¿dy z nas, w konsekwencji zaniechania rozwoju nowoczesnej
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biotechnologii w naszym kraju, a w szczególnoœci w efekcie rezygnacji z nowoczesnej agrobiotechnologii.
Biotechnologia jest ju¿ obecnie motorem postêpu w zakresie produkcji nowoczesnych leków i metod terapeutycznych, bioenergetyki i biomateria³ów. By³o to
mo¿liwe dziêki usprawnieniom procesów biotechnologicznych dokonanym przez
modyfikacje genetyczne. W jednoznacznej ocenie ogromnej wiêkszoœci ekspertów
krajowych, jak i Komisji Europejskiej, OECD czy te¿ FAO, rozwój zastosowañ genetycznie zmodyfikowanych organizmów ma zasadnicze znaczenie dla produkcji bioodnawialnych surowców energetycznych, wytwarzania nowych jakoœciowo materia³ów, wytwarzania leków o nowych w³aœciwoœciach, zachowania bioró¿norodnoœci. Za dynamicznym rozwojem biotechnologii jako dziedziny wiedzy i techniki
nie nad¹¿a legislacja, stwarzaj¹c bariery rozwoju tej nowoczesnej, innowacyjnej
technologii.
Stworzenie podstaw biogospodarki w naszym kraju wymaga w³aœciwych norm
prawnych, sprzyjaj¹cych rozwojowi badañ i gospodarki opartej na wiedzy, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnej biotechnologii. Analizowane fakty naukowe nie potwierdzaj¹ istnienia ¿adnych negatywnych oddzia³ywañ genetycznie zmodyfikowanych organizmów na nasze œrodowisko, a ryzyko zwi¹zane z wprowadzaniem nowych biotechnologii opartych na GMO nie jest wiêksze ni¿ innych innowacyjnych
technologii. Przysz³y rozwój polskiej biogospodarki winien zapewniæ nam nie tylko
samodzielnoœæ i niezale¿noœæ ¿ywieniow¹, energetyczn¹ i materia³ow¹, ale tak¿e
stworzyæ miejsca pracy w kraju dla doskonale wyszkolonych m³odych kadr. Dzisiejsze rozwi¹zania legislacyjne maj¹ podstawowe znaczenie dla kszta³tu gospodarki
i poziomu jakoœci ¿ycia przysz³ej generacji Polaków.
Obowi¹zkiem naszego parlamentu jest unikniêcie b³êdu zaniechania.
Tomasz Twardowski
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