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Nyílt levél az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek
Jean-Claude Juncker elnök
Európai Bizottság
Rue de la Loi – Wetstraat 200
B-1049 Brüsszel
Frankfurt am Main, 2017. június 9.
Tárgy: Kérelmünk, hogy legyen az Európai Unióban következetes döntéshozás!
Tisztelt Elnök Úr!
Az Európai Unió minden intézményét aszerint kell
megítélni, hogyan tartják magukat azokhoz a demokratikus és jogi alapelvekhez, és hogyan követik azokat a
szabályokat és rendeleteket, amelyeket maga az európai
közösség, azaz a tagállamok és az Európai Parlament
fektetett le.

· Az Európai Bizottság köteles betartani a saját rendelkezéseit. Az Európai Unióban elfogadott
„nemzetek felettiség elve” szerint a tagállamok lemondanak nemzeti szuverenitásuk gyakorlásáról,
és azt együtt, európai szinten érvényesítik. Az
elfogadott irányelvek és rendelkezések mindenki
számára kötelezőek. Ezen felül érvényes a jogszabályok betartásának elve. Az EU rendszerében
csak akkor lehetséges megelőzni az önkényeskedést, ha az összes tagállam betartja a korábban
mindenki által elfogadott szabályokat.

Ugyanez vonatkozik a Bizottság hamarosan következő
döntésére is három genetikailag módosított kukoricafajta (1507, Bt11 és MON810) kereskedelmi célú termesztése jóváhagyásának ügyében. 2017. március 28-án
a 28 tagállam képviselői nem jutottak megegyezésre a
jóváhagyást illetően. Az EU szabályai szerint ennek az
eljárásnak a következő módon kell folytatódnia: most a
Bizottságnak kell döntenie, és – a 182/2001/EK rendelettel, a 2001/18/EK irányelvvel és az 1829/2003/EK
rendelettel összhangban – jóvá kell hagynia a három
kukoricafajta kereskedelmi célú termesztését. E három,
genetikailag módosított kukoricafajta termesztésének
engedélyezését további érvek is alátámasztják, mégpedig:

· Ez a döntés erőteljes jelzés lenne azok felé a tagállamok felé, amelyek szívesen az EU-ra hárítják a
saját felelősségüket. Emellett pedig ez a döntés
méltányolja azoknak a tagállamoknak a döntését,
amelyek a termesztés mellett szavaztak.
Azok az EU-tagállamok, amelyek szavazási viselkedésükkel ismételten kibújnak a világos, kötelezettséget vállaló döntések meghozatala alól – tudva, hogy a törvényi
szabályozás szerint az Európai Bizottság a következőkben köteles lesz döntést hozni –, lényegében a rájuk jutó
felelősség alól bújnak ki. Azzal, hogy „elrejtőznek”,
ahelyett, hogy vállalnák a felelősséget, valójában még
hosszadalmasabbá és költségesebbé teszik az eljárást.
Ez a gyakorlat, amely sajnálatos módon megszilárdult és
általánossá vált a genetikai módosítással és a herbicidekkel kapcsolatos ügyekben, nemcsak megrendíti az Európai Unió munkájába vetett bizalmat, hanem kifejezi a
közös demokratikus elvek figyelmen kívül hagyását is.

· Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(EFSA), a genetikailag módosított növényekkel
kapcsolatos kockázatbecslésért felelős intézmény
elvégezte ezeknek a genetikailag módosított növényeknek a kockázatbecslését. Az elvégzett alapos
tudományos vizsgálat során nem volt kimutatható
semmilyen kockázat az emberi egészségre vagy a
környezetre nézve.

Ezért arra kérjük Önt, hogy cselekedjék az összes EU
tagállamra érvényes demokratikus elveknek megfelelően, és hozzon gyors döntést a három genetikailag
módosított kukoricafajta termesztésének engedélyezésére.
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