Deklaracja w duchu prawdy, życia i sprawiedliwości:

„Chrońmy nasze naturalne dziedzictwo, różnorodność biologiczną i
bezpieczeństwo żywnościowe!“ - pilna potrzeba działania
Podstawowe prawo człowieka do uprawy roślin jest podstawą cywilizacji. Przez wieki ludzie uprawiali rośliny do
spożycia, na sprzedaż, by zakładać piękne ogrody i parki oraz tworzyć nowe siedliska przyrodnicze.
Zagraża temu wprowadzenie nowego rozporządzenia UE w sprawie kontroli produkcji, marketingu i sprzedaży
całego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin: nasion, cebulek, sadzonek, nawet dziko rosnących
kwiatów. Projekt rozporządzenia będzie ograniczał - w imię ochrony konsumenta - to, co ludzie mogą uprawiać i
sprzedawać.
A przecież jest w nim wsparcie dla uznania praw rolników. Projekt Komisji Europejskiej uznaje prawo
ogrodników i rolników do wymiany i sprzedaży nasion i roślin, czyniąc pewne ustępstwa, jednak bardzo słabo
zdefiniowane, w celu ochrony różnorodności biologicznej, wyboru i powszechnego dostępu do materiału
roślinnego. Aczkolwiek - zaproponowane zasady niewystarczająco chronią prawa człowieka do uprawy, sprzedaży
i wymiany roślin oraz nie są wystarczające, by zapobiec ograniczaniu działalności hodowlanej przez interesy
komercyjne, co skutkuje zagrożeniem dla przyszłego bezpieczeństwa żywnościowego oraz prawa rolników,
ogrodników i społeczności do hodowania i uprawiania ich własnych roślin.
Jesteśmy zaniepokojeni, że wielkie firmy traktują nasze nasiona jako ich własne i uniemożliwiają dalszą
hodowlę, mimo praw małych rolników i potrzeby ochrony naszego naturalnego dziedzictwa różnorodności
biologicznej, co może mieć skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu zmian klimatu.
Doświadczamy coraz większej presji zagrażającej naszemu przyszłemu bezpieczeństwu żywnościowemu przez
zmniejszające się zasoby, rosnące koszty paliw, gwałtowne zmiany klimatu, utratę siedlisk i redukcję różnorodności
biologicznej. Dlatego musimy chronić i rozwijać naszą naturalną różnorodność biologiczną.
My - przedstawiciele organizacji rolników, ogrodników, małych rolników, organizacji ochrony gatunków,
hodowców roślin i społeczeństwa europejskiego, na spotkaniu w Wiedniu w dniu 24 listopada 2013 r. wyrażamy
nasze głębokie zaniepokojenie propozycją Komisji Europejskiej rozporządzenia w sprawie produkcji i
udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin [2013/0137 (COD)] opublikowanego
w dniu 6 maja 2013r. Mamy poważne obawy dotyczące suwerenności żywnościowej, ochrony różnorodności
biologicznej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz zdrowia i wolności obywateli Europy.

Zdecydowanie domagamy się:
1. Ludzie, w tym rolnicy i ogrodnicy nie powinni być zobowiązani do kupowania nasion i innego „materiału
przeznaczonego do reprodukcji roślin“ od dostawców komercyjnych. Każde rozporządzenie musi
gwarantować prawo rolników, ogrodników i społeczności do używania, wymiany i sprzedaży nasion i roślin z
własnej produkcji, w myśl Deklaracji Praw Człowieka i ITPGRFA (Międzynarodowego Traktatu ds. Zasobów
Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa).
(1) wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) opublikowany 6 maja 2013r. (COM(2013) 262 ﬁnal – 2013/0137 COD)
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2. Standard przemysłowy nie może być jedynym przyjętym standardem dla rynku nasion i roślin. Oznacza
to techniczną i prawną definicję, której nie mogą spełnić naturalne rośliny, i która nie uznaje znaczenia
różnorodności biologicznej.
3. Rośliny zróżnicowane nie powinny być przedmiotem obowiązkowej rejestracji odmian lub kwalifikacji
(certyfikacji) nasion i cebulek. Różnorodność biologiczna powinna mieć pierwszeństwo przed interesami
komercyjnymi, ponieważ jest dobrem publicznym, jak woda.
4. Wszystkie propozycje, które mają wpływ na różnorodność biologiczną muszą być konsultowane
ze społeczeństwem, a decyzje muszą być podejmowane przez wybranych przedstawicieli. Ochrona
różnorodności biologicznej nie jest „technicznym szczegółem“ w znaczeniu traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
5. Wymagania etykietowania powinny być przejrzyste i odpowiadać rozwojowi technicznemu, włączając
hodowlę metodami mikrobiologicznymi oraz wszystkie techniczne i prawne ograniczenia użytkowania.
6. Oficjalne kontrole dotyczące nasion i roślin powinny pozostać w zakresie instytucji publicznych i powinny
być wolne od opłat dla małych producentów (mikro-przedsiębiorstw).

Signatories of the declaration:
AGROLINK Association (BUL) – www.agrolink.org
Arche Noah Verein (A) – www.arche-noah.at
A SEED Europe – www.aseed.net
Bese Természetvédelmi Egyesület  | Bese Nature Conservation Society (HU) – www.beseegyesulet.hu
Bifurcated Carrots (NL) – www.bifurcatedcarrots.eu
Campaign for Seed-Sovereignty (INT) – www.seed-sovereignty.org | Kampagne für Saatgut-Souveränität – www.saatgutkampagne.org
Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. (INT) – www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Le Début des Haricots (B) – www.haricots.org
Eco Ruralis - in support of traditional and organic farming (RO) – www.ecoruralis.ro
EKOTREND Slovakia – www.ecotrend.sk
Environmental Social Science Research Group (HU) – www.essrg.hu
Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura (PL) – www.agrinatura.pl
Föreningen Sesam (SV) – www.foreningensesam.se
GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (PT) – www.sementeslivres.gaia.org.pt
Garden Organic (GB) – www.gardenorganic.org.uk
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – www.global2000.at
Gredica - association for promotion of sustainable way of living | Udruga za promicanje odrzivog nacina zivota – gredica.wordpress.com
InfOMG - GMO information centre in Romania (RO) – www.infomg.ro
Irish Seed Savers Association (IRL) – www.irishseedsavers.ie
Longo mai (INT)  – www.prolongomai.ch
Maatiainen ry (SF) – www.maatiainen.fi
Navdanya International (I) – www.navdanyainternational.it
Peliti (GR) – www.peliti.gr
Plataforma Transgénicos Fora (Stop GMO Platform, PT) – www.stopogm.net
Praktisk Økologi (DK) – www.oekologi.dk
Red Andaluza de Semillas „Cultivando Biodiversidad“ (E) – www.redandaluzadesemillas.org
Red de Semillas „Resembrando e Intercambiando“ (E) – www.redsemillas.info
Rete Semi Rurali (I) – www.semirurali.net
Réseau Semences Paysannes (F) – www.semencespaysannes.org
Seed Freedom Campaign (IND) – www.seedfreedom.in
Slovensko bez GMO – www.vsetkoogmo.sk
Społeczny Instytut Ekologiczny (PL) – www.sie.org.pl
Stichting Zaadgoed  (NL) – www.zaadgoed.nl
Stowarzyszenie dla dawnych odmian i ras (PL) – www.ddoir.org.pl
Utopia (SK) – utopia.sk
Varuhi semen (SL) – semenska.org
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (D) – www.nutzpflanzenvielfalt.de
ZMAG - Zelena mreza aktivistickih grupa (HR) | GNAG - Green network of activist groups – www.zmag.hr

