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1/10 EU: Mi legyen a GM növényekkel?
i Európai Bizottság 2010. július 13-án javasolta, hogy a tagállamok számára 

í ■ ítosítsanak szabad kezet a genetikailag módosított szervezetek 
hrmesztésének engedélyezéséhez, megszigorításához vagy akár 
Megtiltásához saját területükön vagy annak egy részén. Miközben 
) ltozatlanul érvényben marad az EU tudományosan megalapozott GM
gjigedélyezési rendszere, a most elfogadott csomag a következő három 
: szből áll: egy kommüniké, egy új ajánlás a GM növények és a
jg íigyományos, illetve biotermesztésű növények együttes és egymás melletti 

tezéséről, továbbá egy rendelettervezet, amely javaslatokat tesz a GMO 
1 abályozás módosítására (lásd: 2001/18/EC számú direktíva a genetikailag 

ódosított szervezetek termesztésének korlátozásáról vagy tilalmáról a
gállamok területén). A GM és a hagyományos kultúrák együttes

; rmesztésének megszervezése mindenképpen nagyobb rugalmasságot
> »vétel a tagállamok részéről. A Bizottság ezzel a gesztussal egyszersmind 

!t is jelezni kívánja a fogyasztók felé, hogy az EU komolyan veszi az
r nberek GMO-val kapcsolatos aggodalmait, amelyek eltérőek lehetnek az 
г ;yes tagállamokban. Erőfeszítéseket kell tehát tenni a helyes egyensúly 
kialakítására a fogyasztók biztonságára és szabad választására alapozott 
) irópai engedélyezési rendszer, valamint az egyes tagállamok döntési 

;abadsága között. (World Food Regulation Review, 2010. augusztus, 7-8. 
í dal)

í / 10 EU: O roszország nehezíti a sertéshús kivitelt
z európai húsipari vállalatok által szervezett 2010 júliusi konferencián 

Brüsszelben az orosz egészségügyi szabványok rendszerét vitatták meg. Az 
pjU illetékesei szerint ugyanis ezeket az előírásokat gyakran az európai 
« :port meghiúsítására használják, így például a német TönniesFleisch cég is 

:mrég kénytelen volt felfüggeszteni az orosz piacra történő szállításait. Az 
( roszországba irányuló holland sertéshús export is több mint 40%-al 

sszaesett az utóbbi 3 évben, mivel szokatlanul nagyszámú üzemet helyeztek 
tó listára az állítólagos egészségügyi problémák miatt. Az orosz szabályok 

. ikényeseknek tűnnek, nehéz előre megszerezni azokat és gyakran 
í iltoznak. Ráadásul az orosz ellenőrök sokszor elmulasztják, hogy írásos 
b lentést adjanak az észlelt -  vagy vélt -  szabálytalanságokról. A háttérben
> ilószínűleg az a moszkvai törekvés húzódik meg, miszerint Oroszország 5 
e 'en belül önellátó akar lenni a sertéshús termelés területén. (World Food 
i egulation Review, 2010. augusztus, 4. oldal)
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