
UE are o greutate de propuneri 
pentru a sparge OMG impas 
Fri, 2010-02-05 10:06 

Planuri pentru a permite guvernelor naţionale să decidă dacă să permită modificate genetic 
(MG), culturile vegetale pe terenul lor, ar putea debloca o paralizie în UE aprobări OMG-uri, 
dar riscului de aprindere a litigiilor pe piaţa internă. 

În prezent, statele membre ale UE sunt în măsură să restricţioneze de cultivare a culturilor modificate genetic 
decât în condiţii stricte, astfel cum a licenţelor de autorizare sunt valide în cele 27 de ţări în bloc, în 
conformitate cu principiile pieţei unice interne a UE. 

José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a exprimat sprijinul pentru orice plan care ar menţine o 
autoritate la nivel UE, peste evaluarea siguranţei OMG şi de aprobare, în timp ce va permite ţărilor libertatea 
de a decide dacă să cultive plante modificate genetic. 

Propunerile din partea guvernelor din Ţările de Jos şi austrieci, luate în considerare de către 
executiv al Comisiei Europene, au câştigat sprijinul mai multor ţări şi a părţilor interesate, şi va 
fi în partea de sus a ordinea de zi a Comisiei noului. 

În cazul în care planul reuşeşte, propunerea ar putea vedea de autorizare mai rapidă a 
soiurilor de culturi modificate genetic, oferind mai multe opţiuni pentru agricultorii care sunt tot 
mai dependente de ele pentru reduceri ale costurilor, în special în sectorul hranei pentru 
animale. 

Dar unele vedea planurile plină de riscuri şi incompatibile cu legile blocului piaţa internă, care 
garantează libera circulaţie a mărfurilor. Ele ar putea genera, de asemenea, de război de 
concurenţă între agricultorii din diferite ţări şi contravin legilor comerţului internaţional. 

"Ar putea fi stabilirea unui precedent rău pentru politica pieţei interne", a spus Garlich von 
Essen a seminţelor Asociaţiei Europene, o organizaţie de grupuri industriei de seminţe în UE. 

"Dintr-o data ai fi produse care sunt considerate sigure pentru utilizarea în toate ale Uniunii 
Europene şi, în acelaşi timp, interzis în unele părţi [...] fără orice alt protocol de considerente 
politice", a spus el. 

Deşi detaliile practice de propuneri sunt încă să fie elaborat, orice plan poate determina 
schimbări pentru a cadrului legislativ al UE, un proces prelungită care ar necesita ca o decizie 
să fie luate în comun cu Parlamentul European. 

Riscurile si beneficiile 

De autorizare a OMG-uri pentru consum, de prelucrare sau de cultivare în Europa este un 
subiect politic taxat cu multe în mod deschis ostilă faţă de ceea ce ei numesc "alimente 
Frankenstein". Naţiunilor au ciocnit în mod constant asupra politicii de OMG-uri, fără a atinge 
un consens. 

Ţările de Jos, care are o atitudine mai liberală faţă de OMG-uri, speră pentru a uşura 
presiunea politică în cadrul procedurii de omologare şi a da guvernele mai multe opţiuni de 
politică. 

"Aceasta nu este o problema dacă ar trebui să fim împotriva OMG-uri sau pro, pentru că 
OMG-uri [în jurul] lume nu vor dispărea, dar este modul în care avem de a face cu ei", a 



declarat un purtator de cuvant al Ministerului agriculturii olandeze. 

"Nu poţi opri deci va trebui să accepte faptul că există OMG-uri şi există regiuni mari din lume 
care cultiva OMG-uri", a spus el, subliniind poziţia ministerului olandez. 

"Nu puteţi merge pe ca Uniunea Europeană să creadă că vă aflaţi pe o insulă." 

Marea Britanie, care consideră că procesul de aprobare a UE este prea lent, a salutat 
iniţiativa olandeză şi vede unele riscuri şi beneficii în ea. Austria, o lungă durată adversarului 
pentru a OMG-urilor, a aprobat planul, astfel încât să fie în măsură să renunţaţi şi şederea 
OMG-free. 

Dar Andrew Jarvis, cercetător la Chatham House think-tank din Londra, spune că o aşteaptă 
"repara rapid" la impasul în procesul de luare a deciziilor la nivelul UE privind OMG-urile ar 
putea fi vag. 

Orice propunere trebuie să aibă o baza juridica solida şi trebuie să fie realizabile într-un 
termen rezonabil. Acesta trebuie să abordeze, de asemenea, aspecte controversate evitând 
în acelaşi timp noi bariere, Jarvis a spus. 

"Fără aceste garanţii în locul, există preocuparea că UE ar putea demara un proces de 
revizuire prelungite de [...] legislative, dar sfârşesc cu un sistem mai funcţional şi nu mai 
repede sau mai sigur decât cel care a început cu", a spus el . 

Situaţia susţinută prin argumente 

Din 1998, doar două culturi au fost închise pentru cultivare în UE. Doar una dintre aceste, 
Luni Monsanto a lui 810, este, de fapt a fi cultivate, pe aproximativ 108,000 de hectare de 
teren. Asta se compară cu aproximativ 30 de culturi modificate genetic cultivate în peste 102 
milioane de hectare în întreaga lume, cifrele industria de spectacol. 

"Actuala politică a Consiliului [miniştrilor UE] şi a Comisiei de a permite anumitor OMG-uri 
pentru a fi importate din afara UE pentru alimente şi furaje de utilizare, dar nu pentru creştere, 
este de neconceput", a declarat Eric Tollens, profesor de agricultură şi economie alimentare 
de la Universitatea Catolică din Leuven din Belgia. 

"Este o chestiune de timp înainte de acest lovituri incoerenţa în sus. Nu se poate continua 
import şi utilizare pe termen nelimitat, şi nu tot ceea ce se poate foarte bine să crească", a 
spus el. 

În ultimii nouă ani, UE a importat, în medie, un echivalent de 32 de milioane de tone de soia 
anual, cea mai mare parte din plante modificate genetic. 

"Am de import 70-80% din aprovizionare nostru total de proteine. Suntem nemultumiti de 
situatia, deoarece fermierii din UE nu poate continua să ignore realităţilor de pe piaţă", a 
declarat Pekka Pesonen, secretar-general al Uniunii UE Copa agricultorilor-COGECA, 
salutând propunerile. 
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