SKARGA
Do KoMISJI wsPÓLNoT EURoPEJSKICH

w SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA wsPÓLNoTowEGo
1.

Nazwisko i imię osoby wnoszącej skargę:

Fundacj a Instyflrt Spraw Obywatelskich

2' Jeślima zastosowanie, reprezentowanej przez:
Rafała Górskieg o _ Prezesa Zatządu
3.

Obywatelstwo:

polskie

4.Adres lub siedziba:
ul. Więckowskie go 33lI27,
90-734 Łódź'Po|ska
e-mai1: iso@iso.edu.pi
5. Telefon/faks/e-mail:

tel.lfax.: +48 42 630 17 49, e-mail: iso@iso.edu.pl

6.Rodzaj i miejsce(a) działalności:
Fundacj a Instytut Spraw obywatelskich jest orgartizacjąlŻytku publicznego, pełniącą misję
rzecznika interesu publicznego w wielu sferach m.in. w dziedzinach: ochrony środowiska i

zrórłnowaŹonego transportu' Fundacja Instytut Spraw obywatelskich działa na tery.torium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Członkowskie lub insĘtucja, która zdaniem osoby wnoszącej skargę
dopuściłasię naruszenia prawa wspólnotowego:
7. Państwo

Rzeozpospolita Polska
8.

Możliwie najpełniejszy opis faktów stanowiących podstawę wniesienia skargi:

Rzeczpospolita Polska nie egzekwuj e następuj ących przepisów unij nych

:

obowiązek monitorowania i kontro1owania uwolnionych i wprowadzanych do obrotu
GMO. Zgodnie z arL.4 dyrektywy 2001/18/WE:
a)

(1

' Państwa Członkowskie, zgodnie z zasadą ostrożności,zapewniaj ą podj

@ie

wszelkich właściwychdziałań w celu uniknięia niekorzystnego wpływu na zdrowie
ludzkie i środowisko naturalne, które mogĘby by ć wynikiem zamierzonego
uwolnienia lub wprowadzenia do obrotu GMo. GMo mogą być w sposób
zamierzony uwalniane lub wprowadzane do obrotu ĘIko w zgodności odpowiednio
z częściąB lub C niniejszej dyrelływy.) Wbrew prawu unijnemu Rząd Rzeczpospolitej

Polskiej nie wymaga od upraw komerc/nych GMO:
rej estracji
zawiadomienia właścicielagruntu o uprawie GMo w przypadku dzierżawy
utworzeniastrefbuforowych
zawiadomienia sąsiadów upraw GMo o ich prowadzeniu
zachowania środków ostrożnościw postaci oddzielenia ziarna GMo od
konwencj onalnego
spełnienia innych warunków koegzystencji z uprawami konwencjonaln1łni

-

Możliwie najdokładniejsze wyszczegóInienie przepisów prawa wspólnotowego
(traktatów, rozporządzeń, dyrektyw' decyzji' itp.)' które zdaniem skarżącego zostaĘ
naruszone przez Państwo Członkowskie:
9.

a)

ArL 4 i 21 dyrektywy 200I

b) Afi.

/1

B/WE

31 dyrektywy 2001/18/WE zobowiąuj e do prowadzenia rejestrów

GMo zarówno Komisję Europejską jak i państwa członkowskie. Państwa
człoŃowskie ustanowić powinny m.in. publiczne

rej estry,

w których odnotow},wane

będzie miejsce uwolnienia GMo zgodnie z częścląBd1rektyr,vy oraz rejestry miejsc
uprawy

GMo

zgodnie z częściąC dyrektywy, co będzie pozwalało na

GMo

na środowisko.

monitorowanie
\ĄTły$Ą]

c)

aft. 13

i art.25 rozporządzenia l829/2003

d) Prawo Publicznego Dostępu

do Informacji w Zastosowaniu do

Trybrrnału Sprawiedliwości w Sprawie C _

GMo, Wyrok

55210'7

Wnioski kierowane dotychczas do władz krajowych; centralnych' regionalnych bądź
lokalnych (w miarę możliwości,załączyć kopie korespondencji):
10.

Pismo Bioekspert Sp. Z o.o. do Minisha Środowiska z dn.23.04'2010 r.Lp.347l2O1O z
zap7Ąaniem o lokalizacje upraw GMo w Polsce kopia w załączeniu.

Wymienić dokumenty lub dowody' które można przedłoĘćna poparcie skargi, w
tym lovestionowane środkikrajowe (dołączyć kopie):
11.

Pismo Rzęcznika Praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego do Ministra Środowiska z
dn. 20.04.Ż009 RP0-606939-[V/09.MM w sprawie braku w}łnaganego prawem realizacji
'
obowiązku oznakowania produktów spożywczych zawierających GMo oraz braku kontroli
nad prowadzonymi uprawami takich organizmów _ kopia w załączeniu

15. Poufność(zaznaczyć jedną

kratkę):

Ń ,,Upowazniam Komisję

do ujawniania mojej tożsamościw kontaktach z władzami Państwa
Członkowskiego, przeciwko któremu skierowana j est skarga.''

!

Wnioskuję do Komisji o nieujawnianie mojej tozsamości w kontaktach z władzami
Państwa Członkowskiego, przeciwko któremu skierowana jest skarga.''
,,

16.Miejsce, data i podpis osoby wnoszącej skargę/przedstawiciela:

Lótź, dn.

04.11 .Ż010

Rafał Górski _ Prezes Zarząd,lFundacji Insty'tut Spraw obywatelskich
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