file_0.png


file_1.wmf





PETITIE

Aan de EU Commissaris John Dalli
European Commission, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgium 

Petitie betreffende de vervuiling van zaaizaad door genetisch gemodificeerde organismen 

Ik ben bezorgd over een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn die een vervuiling van 0,3 tot o,7 procent van niet-genetisch vervuild zaaizaad door genetisch gemodificeerde organismen zou toestaan. Als ik een 
product koop zonder enige
vermelding op het etiket over genetisch gemanipuleerde ingredienten, wil ik er ook zeker van kunnen zijn dat het geen genetisch gemanipuleerde organismen bevat. Deze zekerheid wordt niet langer gewaarborgd als een akker met gentech-vrije gewassen vervuild wordt door 30 tot 70 vierkante meter per hectare genetisch gemanipuleerde variëteiten zonder dat de boer daar zelfs maar weet van heeft.
Bovendien ben ik van mening dat het op deze manier ongecontroleerd verspreiden en vermeerderen van GGOs in strijd is met het voorzorgsbeginsel met betrekking tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. 
Daarom verzoek ik u er voor te zorgen dat het voorstel voor de richtlijn over de zuiverheid van zaaizaad de besmetting van gentech-vrije gewassen door GGOs niet toestaat. (De huidige grens van 0,1 procent aantoonbare besmetting maakt een betrouwbare uitvoering en controle mogelijk) 
De verantwoordelijkheid voor onbesmet zaaizaad hoort te liggen bij diegenen die GGOs produceren of willen verbouwen, en niet bij hen die gentech-vrije producten willen blijven verbouwen en consumeren. De kosten die deze verplichting met zich meebrengt behoren niet door de consument gedragen te worden en zeker niet door de boer. De financiële aansprakelijkheid zal door de producenten van GGOs gedragen moeten worden. Verdere richtlijnen, regelingen en wetgeving zullen deze aansprakelijkheid moeten waarborgen voor de voorgestelde richtlijn van kracht wordt.
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Please back to: Zukunftsstiftung Landwirtschaft;  Marienstr. 19, D- 10117 Berlin
Further informations: www.saveourseeds.org
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