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Az EU-tagországok támogatják a GM növények termesztésének
engedélyezésére vonatkozó kompromisszumot
Barbara Lewis

BRÜSSZEL (Reuters) – Az Európai Unió a
genetikailag módosított növények ügyében fennálló
mély megosztottság megoldására kompromisszumos
egyezséget hozott tető alá, amely várhatóan megkönnyíti majd e növények engedélyezését, egyúttal
viszont lehetővé teszi, hogy egyes országok tiltsák
azokat.
Bár az amerikai kontinensen és Ázsiában széles
körben termesztenek GM növényeket, Európában e
növények termesztése megosztotta a közvéleményt, és
számos országban, így Franciaországban és Németországban is erős ellenállást váltott ki.

A diplomaták elmondása szerint a szerdai, zárt
ajtók mellett folytatott megbeszélésen a kompromisszum majdnem egybehangzó támogatást kapott
(csak Belgium tartózkodott). Ez azt jelenti, hogy az EU
minisztereinek jövő havi, luxemburgi találkozóján a
javaslat formális jóváhagyást fog kapni. Ezután, az év
hátralévő részében még meg kell kapnia az újonnan
választott európai parlament támogatását is.
Frederic Vincent bizottsági szóvivő szerint a Bizottság
„óvatosan optimista” volt, és hozzátette, hogy az új
törvény az év hátralévő részében vagy a jövő év elején
nyerhet hivatalos jóváhagyást.

Nagy-Britannia üdvözölte az egyezséget,
amely reményei szerint lerövidíti majd a GM növények európai engedélyezési folyamatát, és
Franciaország is kedvezően nyilatkozott. „Ez az
egyezség segíthet akadálymentesíteni a GM növények
termesztésének engedélyezésére szolgáló, jelenleg működésképtelen európai eljárást” – áll Nagy-Britannia
mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztériumának közleményében. – „Olyan rendszert akarunk,
amely egy beható, tudományosan megalapozott biztonságossági vizsgálat lefolytatása után engedélyezi a
GM növények termesztését.” A francia mezőgazdasági minisztérium szintén üdvözölte a „jó hírt”, amely
időben egybeesett a francia alkotmánybíróságnak a
GM kukorica hazai tiltását jóváhagyó döntésével.

TÚL SOK HATALOM?
A törvényjavaslat szerint a GM növények termesztését
ellenző tagországoknak ahelyett, hogy közvetlenül a
cégekhez fordulnának, kérniük kell a Bizottságot, hogy
kérje meg a cégeket: hagyják ki őket az új növények
jóváhagyási kérelméből. A kompromisszumos szöveget előterjesztő, az EU elnöki tisztét éppen betöltő
Görögország szóvivője szerint az a követelmény, hogy
a tagországoknak a Bizottság útján kell kérésüket
eljuttatniuk a cégekhez, maximális jogbiztonságot biztosít, egyúttal mégis megadja az országoknak a lehetőséget a GM növények termesztésének
tiltására.

Németország, az Unió vezető tagállama dicsérte az egyezséget a kimaradás lehetővé tételéért, mondván, hogy ezzel megteremtődött a formális betiltás lehetősége Németországban. „Az
európai emberek véleménye igen különböző ebben a
kérdésben, és ezt tiszteletben kell tartani” – szögezte le
közleményében Christian Schmidt német mezőgazdasági miniszter.
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A környezetvédő aktivisták azonban azt
állítják, hogy a törvényjavaslat túl sok hatalmat ad
a cégeknek. „A kormányoknak meg kell tudniuk tiltani a nem kívánt, kockázatos GM növények termesztését anélkül, hogy erre engedélyt kellene kérniük az
abból hasznot húzó cégektől” – jelentette ki Adrian
Bebb, a Föld Barátai európai ágának élelmiszerkampány-felelőse.

Az EU hatóságai eddig mindössze két GM
növény kereskedelmi célú termesztését engedélyezték,
és ezek közül egyikét később egy bíróság betiltotta.
Idén év elején Tonio Borg európai egészségügyi biztos
úgy nyilatkozott, hogy törvényben előírt kötelessége
engedélyezni a DuPont és Dow Chemical cégek közösen kifejlesztett új, genetikailag módosított kukoricafajtáját, a Pioneer 1507-et. Annak ellenére, hogy a
28 EU tagország közül 19 ellenezte az engedély megadását, mégis igen valószínű, hogy az új fajta zöld utat
kap, mivel az Unió súlyozott szavazási rendszere miatt
ez a többség nem elegendő az elutasításhoz. A Bizottság egyik szóvivője szerdán úgy nyilatkozott, hogy a
Bizottságnak még el kell döntenie, mikor kapja meg a
Pioneer 1507 a jóváhagyást.

A biotechnológiai ipar képviselői szintén
elégedetlenek voltak a kompromisszummal,
amely szerintük lehetővé teheti a növények „nem
tudományos alapon” való tiltását. „Egy közös eljárásmódnak nem objektív alapon nemzeti hatáskörbe
való visszautalása negatív precedenst teremt, és szembemegy az egységes piac szellemével” – nyilatkozta
André Goig, az EuropaBio (Európai Biotechnológiai
Szövetség) elnöke.
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