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ΈΚΚΛΗΣΗ
σχετικά με την επιμόλυνση των Ευρωπαϊκών σπόρων με γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς

Προς  τους Ευρωπαίους Επιτρόπους John Dalli
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Rue de la Loi 200,  B-1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Αξιότιμη κυρία, κύριοι

Σας απευθύνω αυτή την επιστολή επειδή ανησυχώ για την προτεινόμενη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα νομιμοποιήσει την επιμόλυνση των συμβατικών σπόρων με γενετικά μεταλλαγμένους σε ποσοστό 0,3 έως 0,7%. Επιθυμία μου είναι τα προϊόντα που αγοράζω και τα οποία δεν σημαίνονται ως μεταλλαγμένα, να μην προέρχονται από και να μην περιέχουν μεταλλαγμένους οργανισμούς. Κανείς όμως δεν θα μπορεί να εγγυηθεί το παραπάνω, εάν συμβατικές καλλιέργειες επιμολυνθούν με μεταλλαγμένες ποικιλίες (σε ποσοστό 30 έως 70 τετραγωνικά μέτρα), χωρίς ούτε οι ίδιοι οι αγρότες να το γνωρίζουν.

Επιπλέον, πιστεύω ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά μεταλλαγμένων στο περιβάλλον είναι ασύμβατη με την Αρχή της Προφύλαξης για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Επομένως σας ζητώ να εξασφαλίσετε ότι η προτεινόμενη Οδηγία για τους σπόρους δεν θα επιτρέψει την επιμόλυνση των συμβατικών σπόρων με μεταλλαγμένες ποικιλίες. (Σήμερα το τεχνικό όριο ανιχνευσιμότητας, το οποίο μέχρι σήμερα επιτρέπει αποτελεσματικούς ελέγχους και συμμόρφωση των παραβατών είναι το 0,1%).

Εγγυήσεις για την μη επιμόλυνση των σπόρων πρέπει να δίνονται από αυτούς που παράγουν ή θα ήθελαν να καλλιεργήσουν μεταλλαγμένα προϊόντα και όχι από αυτούς που εξακολουθούν να θέλουν να καταναλώνουν και να παράγουν προϊόντα απαλλαγμένα από μεταλλαγμένους οργανισμούς. Η αύξηση του κόστους, η οποία απορρέει από αυτή την υποχρέωση δεν θα πρέπει να απορροφάται ούτε από τους καταναλωτές ούτε από τους αγρότες. Οι παραγωγοί μεταλλαγμένων προϊόντων θα πρέπει να έχουν την αντικειμενική ευθύνη και να αναλάβουν το κόστος για οποιαδήποτε βλάβη προκαλούν στο περιβάλλον και την κοινωνία. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη οι κανόνες για την αντικειμενική ευθύνη να συμπεριληφθούν σε άλλες Οδηγίες, Κανονισμούς και νομοθεσίες, πριν από την εφαρμογή της προτεινόμενης Οδηγίας.
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Παρακαλώ, στείλτε τις υπογεγραμμένες εκκλήσεις  στη διεύθυνση: 
Zukunftsstiftung Landwirtschaft; Marienstr. 19, D- 10117  Berlin
Περισσότερες πληροφορίες : HYPERLINK "http://www.saveourseeds.org" www.saveourseeds.org
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Παρακαλώ, στείλτε τις υπογεγραμμένες εκκλήσεις στη διεύθυνση: 
Zukunftsstiftung Landwirtschaft; Marienstr. 19, D- 10117  Berlin
Περισσότερες πληροφορίες : HYPERLINK "http://www.saveourseeds.org" www.saveourseeds.org

