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Πιέσεις και 'αντίποινα' για να δεχθούμε τα
μεταλλαγμένα (Τάνιας Γεωργιοπούλου)
Date : Μαΐου 8, 2006
Αυξάνονται οι πιέσεις για την αποδοχή άνευ όρων των γενετικά τροποποιημένων
προϊόντων, την ίδια στιγμή που η αντίδραση σε εθνικό επίπεδο στα κράτη - μέλη της
Ε.Ε. μεγαλώνει. Υπέρ των ΗΠΑ φαίνεται ότι απεφάνθη ο ΠΟΕ (Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου) σε σχέση με την προσφυγή των ΗΠΑ εναντίον της Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, αν και η τελική απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αναμένεται στα
τέλη Απριλίου, ο ΠΟΕ κρίνει ότι το πενταετές μορατόριουμ που είχε επιβάλει η Ε.Ε.
στην έγκριση νέων ποικιλιών γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στην Ε.Ε.
παρεμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, ήταν καταχρηστικό.
Η απόφαση αυτή εφόσον αποτελέσει και το τελικό πόρισμα, δίνει τη δυνατότητα στις
ΗΠΑ να επιβάλουν εμπορικά «αντίποινα» στην Ε.Ε. Σε εκδήλωση - συζήτηση που
οργάνωσε το ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς με τίτλο «Μετά την απόφαση του ΠΟΕ,
επιπτώσεις αντιστάσεις, εναλλακτικές προτάσεις», επιστήμονες οικονομολόγοι και
πολιτικοί σκιαγράφησαν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται.

Ενώ στη διένεξη με τις ΗΠΑ, η Ε.Ε. υποστήριξε το δικαίωμά της να επιβάλει «την
αρχή της προφύλαξης» όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, δηλαδή να
μην επιτρέψει την κυκλοφορία τους πριν αποδειχτεί ότι είναι ασφαλή για το
περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, στην πράξη εμφανίζεται όλο και
περισσότερο «ενδοτική» στις πιέσεις. Και μάλιστα αντίθετα από τις επιθυμίες των
κρατών - μελών.

Χθες η Ε.Ε. δημοσίευσε τις «κατευθυντήριες γραμμές» που πρέπει να ακολουθήσουν
τα κράτη - μέλη κατά τη σύνταξη της νομοθεσίας για τη συνύπαρξη γενετικά
τροποποιημένων, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών. Στο κείμενο αυτό η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί τα κράτη - μέλη που έχουν υιοθετήσει αυστηρούς
κανόνες όσον αφορά τη συνύπαρξη στα κτήματα των τριών ειδών καλλιέργειας και
τα καλεί «να σεβαστούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσον αφορά τα γενετικά
τροποποιημένα προϊόντα». Μάλιστα σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι προτίθεται να
κινηθεί νομικά εφόσον τα κράτη - μέλη δεν συμμορφωθούν. Την ίδια στιγμή, όπως
επεσήμανε στη διάρκεια της συζήτησης η εκπρόσωπος της Greenpeace κα Μυρτώ
Πισπίνη, η αντίδραση από τα κράτη - μέλη μεγαλώνει. Hδη 172 περιφέρειες σε όλη
την Ευρώπη καθώς και όλη η Πολωνία έχουν αυτοανακηρυχθεί «ζώνες ελεύθερες από
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μεταλλαγμένα».

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα, οι περισσότεροι υπουργοί καταφέρθηκαν εναντίον της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σε σχέση με τη
στάση της για τα μεταλλαγμένα. Μόνο η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η
Αγγλία φάνηκαν να συμφωνούν με αυτήν την τακτική. Οπως επεσήμανε ο βουλευτής
του Συνασπισμού κ. Μ. Παπαγιαννάκης «δεν αντιδρούμε γιατί τα μεταλλαγμένα
είναι αποδεδειγμένα κακά για την υγεία μας, αλλά γιατί οι συνέπειες της
απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον είναι μη αντιστρεπτές».

(Πηγή: 'Καθημερινή' 11/3/2006)
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