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Κάθε χώρα που διαφωνεί θα μπορεί να απαγορεύει την
καλλιέργεια στα δικά της εδάφη
Σε συμβιβαστική συμφωνία με την οποία θα επιτρέπεται στο εξής
το έγκλημα της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων ειδών στο
ευρωπαϊκό έδαφος κατέληξαν οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ωστόσο, κάθε χώρα που διαφωνεί θα μπορεί να απαγορεύει
την καλλιέργεια στα δικά της εδάφη.
Όπως δημοσιεύει η “Αυγή”, η συμφωνία θα επικυρωθεί στις 12
Ιουνίου, στη σύνοδο των υπουργών Περιβάλλοντος στο
Λουξεμβούργο. Μάλιστα, υιοθετήθηκε σχεδόν ομόφωνα στη
συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων των “28”. Αφού πάρει
έγκριση από τους υπουργούς, θα πρέπει να εγκριθεί και από το
νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι το τέλος του έτους.
Βάσει της συμβιβαστικής πρότασης που προώθησε η Ελλάδα ως
προεδρεύουσα για το τρέχον εξάμηνο, τα κράτη που διαφωνούν με
την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών στο έδαφός τους
θα πρέπει να προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με
τη σειρά της θα ζητεί από τις εταιρείες να τα αποκλείουν όταν
καταθέτουν αιτήματα για νέες καλλιέργειες.
Μολονότι αρχικά η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία εξέφραζαν
αντιρρήσεις θεωρώντας ότι το νομικό πλαίσιο θα γινόταν πολύ
ευνοϊκό για τις πολυεθνικές εταιρείες βιοτεχνολογίας, τελικά
αποδέχθηκαν την πρόταση. Μόνο το Βέλγιο διαφώνησε και απείχε
από την ψηφοφορία.
Το νέο πλαίσιο επιτρέπει σε κάθε χώρα να απαγορεύσει την
καλλιέργεια ενός γενετικά τροποποιημένου είδους σε όλη την
επικράτειά της ή σε κάποια περιοχή για λόγους που δεν
σχετίζονται με την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος,
όπως, για παράδειγμα, για λόγους δημόσιας τάξης ή καθορισμού

χρήσεων γης. Το σημαντικό είναι ωστόσο πως οι χώρες δεν θα
μπορούν να απαγορεύουν τη διέλευση από το έδαφός τους των
εγκεκριμένων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
Τελικά νίκησαν οι εταιρείες παραγωγής σπόρων, που πίεζαν επί
μια 15ετία για τη συμφωνία. Μέχρι σήμερα, οι διαφωνίες των
χωρών για τις καλλιέργειες αυτές καθιστούσαν τις διαδικασίες
έγκρισης πολύ δύσκολες και μακροχρόνιες, αποτρέποντας έτσι την
καλλιέργεια.
Τα τελευταία χρόνια, τέσσερα γενετικά τροποποιημένα είδη
έλαβαν άδεια καλλιέργειας στην Ευρώπη, ωστόσο μόνο ένα από
αυτά εξακολουθεί να καλλιεργείται και σήμερα, το καλαμπόκι
MON810 της αμερικανικής εταιρείας Monsanto. Η καλλιέργεια των
υπόλοιπων, δύο ειδών καλαμποκιού (ΒΤ176 και Τ25) και της
πατάτας Amflora, εγκαταλείφθηκε. Εν αναμονή της έγκρισής τους
βρίσκονται άλλα επτά αιτήματα που αφορούν διάφορα είδη, μεταξύ
των οποίων και το καλαμπόκι TC1507 της Pioneer, θυγατρικής του
αμερικανικού ομίλου DuPont.
Χ. Καφαντάρη για μεταλλαγμένα: Ακόμα ένας κρίκος στην
επικίνδυνη και αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης
Η βουλευτής Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη δήλωσε τα
εξής:
“Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του τύπου, καθώς
η κυβέρνηση δεν έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τον ελληνικό λαό
σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, ότι ύστερα από
πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας τα κράτη μέλη της ΕΕ
συμφώνησαν ομόφωνα στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων, γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών εντός των ορίων των κρατών της
Ένωσης. Είναι ακατανόητο πως οι προεδρεύοντες, αυτή την εποχή,
στην ΕΕ αρμόδιοι υπουργοί κ.κ. Βενιζέλος, Μανιάτης και
Τσαυτάρης συναίνεσαν σε μια από τις πιο επικίνδυνες ίσως
αποφάσεις, που απειλεί ευθέως την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών
και την απαραίτητη περιβαλλοντική ισορροπία στο ευρωπαϊκό
έδαφος.

Η συναίνεση στην αμφιλεγόμενη αυτή συμφωνία, που ικανοποιεί
μόνο τις πολυεθνικές εταιρείες μεταλλαγμένων, είναι ένας ακόμα
κρίκος στην αλυσίδα των καταστροφικών περιβαλλοντοκτόνων
πολιτικών που προωθεί η παραπαίουσα, πλέον,
μνημονιακή
συγκυβέρνηση των κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλου. Μια αλυσίδα που
αρχίζει με την χωρίς αντίσταση αποδοχή, αν όχι επιδίωξη, της
καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στο κέντρο της
Μεσογείου -με τις σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις να
ελλοχεύουν- και συνεχίζεται με το ξεπούλημα του συνόλου σχεδόν
των παραλιών της χώρας εν ονόματι της ανάπτυξης, τον
αποχαρακτηρισμό εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών, την έλλειψη
στρατηγικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την
Κλιματική Αλλαγή και τόσα άλλα.
Με την τελευταία της απόφαση η κυβέρνηση αγνοεί και
εναντιώνεται στη βούληση της συντριπτικής πλειονότητας του
ελληνικού λαού, που δεν θέλει τα μεταλλαγμένα ούτε στο πιάτο
ούτε στο χωράφι του. Αν μη τι άλλο, οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί
οφείλουν άμεσες απαντήσεις και εξηγήσεις για τα κίνητρα της
απόφασής τους, σίγουρα πριν τις 12/06/2014, όταν και θα γίνει
στο Λουξεμβούργο η σύνοδος των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ
που θα επικυρώσει τη σχετική απόφαση. Καλούμε, έστω και την
ύστατη ώρα, την κυβέρνηση να αναιρέσει τις μέχρι τώρα
αποφάσεις της και να αντιταχθεί σθεναρά στην υιοθέτηση της
πρότασης αυτής. Καλούμε τους νεοεκλεχθέντες ευρωβουλευτές όλων
των κομμάτων να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να ανατραπεί η
σχεδιαζόμενη συμφωνία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται σε σταθερή επαγρύπνηση, στο πλευρό των
πολιτών και των οικολογικών κινημάτων που αντιδρούν. Το ζοφερό
μέλλον που μας προετοιμάζουν δεν το θέλουμε. Μας αξίζει ένα
μέλλον βασισμένο στην ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό
στον άνθρωπο και το περιβάλλον”.
(Με πληροφορίες από την “Αυγή”)
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