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 Europa încă nu se poate pune de acord atunci când vine vorba de OMG-uri

Propunerea de compromis a Preşedinţiei Daneze pentru a ieşi din impas prin norme 
care să permită statelor membre mai multă libertate de a cultiva plante modificate 
genetic pe teritoriul lor, a fost sabotată de către 9 state membre la Consiliul de Mediu 
din 9.3.2012. Oficialul UE John Dalli, a regretat că "aceleaşi argumente vechi ... 
referitoare la fragmentarea pieţei unice", au fost reiterate de către statele membre, în 
timp ce 10 state din 27 UE au invocat clauze naţionale de salvgardare, şi a adăugat că 
" status quo-ul nu este o opţiune " . Consiliul şi Comisia UE par să nu aibă alte opţiuni 
de negociere pe mânecă. Ministrul danez Auken a declarat în mod clar că Preşedinţia 
va lua în considerare modul de procedură dar că ea nu promite nimic la acest punct.

"Se pare că Europa nu se poate pune de acord atunci când vine vorba de OMG-uri", a 
comentat Garlich V Essen, secretarul general al Asociaţiei Europene a Seminţelor, 
privind aceast ultim eşec de a realiza în cele din urmă cadrul legislativ al UE de 
autorizare a OMG-urilor. Industria de seminţe este preocupată de faptul că acest lucru 
va continua să blocheze nu numai propunerea de re-naţionalizare, dar, de asemenea, şi 
alte măsuri legate de MG, cum ar fi o prelungire de acceptare a prezenţei OMG-urilor în 
furaje, şi de asemenea la produsele alimentare - şi în primul rând pentru seminţe şi 
culturile fermierilor.

"Aşteptăm o propunere practică, care ar stabili un nivel de toleranţă viabil pentru 
prezenţa MG în seminţele convenţionale de aproape 12 de ani." subliniază Von Essen. 
"Sectorul de seminţe din Europa şi fermierii europeni au văzut numai promisiuni frânte 
şi întârzieri continue. Anul trecut, mai mult de 5000 de hectare de porumb au fost 
distruse, în Ungaria, ca urmare a unei pretinse constatări de prezenţă OMG şi din cauza 
"politicii de toleranţă zero" a Europei - fără nici o dovadă, fără reguli sau fără posibilitate 
de recurs. Acest lucru este inacceptabil. "

ESA subliniează faptul că necesitatea unei abordări practice a prezenţei MG în 
seminţele convenţionale (în mod similar cu regulile existente pentru hrana animalelor şi 
cel puţin parţial, pentru produsele alimentare), devine din ce în mai mare zi de zi şi nu 
este legată de soarta dezbaterilor de renaţionalizare. În timp ce din iunie 2010, decalajul 
dintre autorizaţiile din ţările terţe şi UE este în continuă creştere şi cu aceasta 
expunerea operatorilor în lanţul agro-alimentar la OMG-urile care nu sunt (încă) 
autorizate în Europa.

"Ceea ce avem nevoie acum este preluarea rolului de conducere a Comisiei. Ea a făcut 
tot ceea ce a putut concepe, inclusiv abandonarea principiilor pieţei interne, pentru a se 
armoniza legitim şi-în cea mai mare parte ! - ilegitim la dorinţele statelor membre. Acum 
este momentul pentru a trece mai departe, a pune produsele în continuare pentru 
autorizare - şi de a da firmelor noastre de seminţe convenţionale şi fermierilor 
certitudine juridică cu niveluri de toleranţă funcţionale şi un protocol de testare definit ". 
solicită von Essen Executivului UE.


