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Με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε
την πρόταση κανονισμού που θα επέτρεπε σε κάθε κράτος-μέλος
της Ε.Ε. να περιορίζει ή να απαγορεύει την πώληση και τη χρήση
των εγκεκριμένων από την Ε.Ε. γενετικά τροποποιημένων τροφίμων
ή ζωοτροφών στην επικράτειά τους.
Η νομοθετική πρόταση, η οποία θα τροποποιούσε την ισχύουσα
νομοθεσία της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος-μέλος
αποφασίζει να επιτρέψει ή όχι
τροποποιημένων σπόρων στο έδαφός
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22
χαρακτηριστεί ως συμβιβαστική

την καλλιέργεια γενετικώς
του, είχε κατατεθεί από την
Απριλίου 2015 και είχε
λύση.

Κι αυτό διότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)
είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενοι στην Ε.Ε., με αποτέλεσμα
ορισμένα κράτη-μέλη να υποστηρίζουν ότι ακόμη εμπεριέχουν
άγνωστους κινδύνους για την υγεία και ότι δεν είναι
απαραίτητοι σε κάθε περίπτωση, ενώ άλλα κράτη-μέλη πιστεύουν
ότι είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον.
Οι ευρωβουλευτές καταψήφισαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς θεώρησαν ότι δεν υπάρχει ρεαλιστικός τρόπος
για να απαγορεύσουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. την κυκλοφορία των
εγκεκριμένων ΓΤΟ στις εθνικές τους αγορές και ότι ο κανονισμός
θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά των συνοριακών ελέγχων
μεταξύ των χωρών που τάσσονται υπέρ και αυτών που τάσσονται
κατά των ΓΤΟ.
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Το εμπόδιο
Είναι χαρακτηριστικό ότι εφόσον η καλλιέργεια μπορεί να
λαμβάνει χώρα στο έδαφος ενός κράτους-μέλους, το εμπόριο των
ΓΤΟ διασχίζει τα σύνορα, κάτι που σημαίνει ότι μία εθνική
απαγόρευση της πώλησης και της χρήσης τους θα ήταν δύσκολο ή
και αδύνατο να εφαρμοστεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών
ελέγχων στις εισαγωγές.
«Η ψηφοφορία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ σε
ό,τι έχει επιτευχθεί έως σήμερα με την ενιαία αγορά», δήλωσε ο
πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος Τζιοβάνι Λα Βία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να καταθέσει νέα νομοθετική πρόταση, ωστόσο ο Επίτροπος για
θέματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων, Vytenis
Andriukaitis, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
προτίθεται να αποσύρει αυτήν που καταψηφίστηκε.
Πρόσφατα, 19 από τα 28 κράτη-μέλη είχαν ζητήσει να κρατηθούν
εκτός της επικράτειάς τους οι ΓΤΟ, ωστόσο δημιουργήθηκε ένα
πολύπλοκο «μωσαϊκό», ακόμη και στο εσωτερικό κάποιων κρατών.
Για παράδειγμα, η βρετανική κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει
σθεναρά τα γενετικά τροποποιημένα, ζήτησε την απαγόρευση της
καλλιέργειάς τους για τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια
Ιρλανδία, επιτρέποντάς την μόνο στην Αγγλία.
Ομοίως, το Βέλγιο επέλεξε να κρατήσει τη γαλλόφωνη Βαλονία
ως περιοχή απαλλαγμένη από μεταλλαγμένα.
Μέχρι στιγμής, μόνο το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι ΜΟΝ
810 της Monsanto καλλιεργείται στην Ε.Ε., ενώ υπάρχουν επίσης
οκτώ εκκρεμείς αιτήσεις για την καλλιέργεια ΓΤΟ.
Επιπλέον, υπάρχουν 58 ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί για εισαγωγή στην
Ε.Ε. για τρόφιμα και ζωοτροφές.
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