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Porumbul Monsanto - noi semne de întrebare
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Autoritatea Europeanã pentru Siguranþã Alimentarã (EFSA) se consultã cu Statele Membre
UE pentru a constata dacã existã noi dovezi ºtiinþifice care ar putea fi folosite în noua sa
evaluare a porumbului modificat genetic (MG) MON863 al companiei Monsanto.
Porumbul MON863 a primit aprobare la nivelul UE pentru utilizare pentru hrana animalã în
2005, iar pentru consum uman în 2006.
Comisia Europeanã a solicitat EFSA, la începutul lunii martie, sã examineze noul studiu
realizat asupra porumbului MG MON863, dat publicitãþii de cãtre Comitetul pentru Cercetare
Independentã ºi Inginerie Geneticã (CRIIGEN), pentru a stabili dacã îºi va schimba opinia
exprimatã asupra siguranþei utilizãrii acestui porumb. CRIIGENII este numele unui studiu
realizat timp de 90 de zile, coordonat de oameni de ºtiinþã de la Universitatea din Caen, Franþa
ºi publicat în jurnalul de specialitate “Arhivele de Contaminare a Mediului ºi Toxicologie”
(Archives of Environmental Contamination and Toxicology). Studiul aratã cã existã un nivel
îngrijorãtor de toxicitate la nivelul ficatului ºi rinichilor cobailor hrãniþi cu porumbul transgenic,
precum ºi diferenþe de greutate între sexe, acumulate în urma consumului acestui produs.
Nu este prima datã când EFSA a fost solicitatã sã evalueze siguranþa porumbului MON863 ca
urmare a unor analize ºtiinþifice. Un alt studiu de 13 sãptãmâni realizat în Germania în 2004
a pus problema toxicitãþii la ficat a animalelor testate.
Totuºi, în luna octombrie a aceluiaºi an, Consiliul pe probleme OMG al EFSA a ajuns la
concluzia cã "nu a fost prezentatã nicio dovadã în respectivul raport, care sã schimbe decizia
luatã deja la începutul acestui an de cãtre Consiliu (în documentul “Opiniile asupra porumbului
modificate genetic cu rezistenþã la insecte MON863, EFSA 2004a,b)".
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Opiniile iniþiale ale EFSA au stabilit faptul cã rezultatele studiului asupra toxicitãþii porumbului
MON863 nu semnaleazã îngrijorãri cu privire la siguranþa pentru consumul uman ºi animal.
Cercetãtorii de la CRIIGEN care au realizat noul studiu, în cadrul Universitaãþi din Caen, au
examinat metodele folosite de compania Monsanto prin care aceasta a arãtat iniþial siguranþa
ºi ne-toxicitatea porumbului MG, afirmând cã metodele statistice utilizate au fost insuficiente
pentru a observa orice posibilã instabilitate la nivel biochimic.
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"Analizele realizate de Monsanto nu stau în picioare dupã o scurtã examinare. Compania a
înregistrat un eºec în a realiza suficiente analize ale diferenþelor de greutate la animalele
testate. În materialele date publicitãþii de cãtre companie au fost ascunse date esenþiale din
testele asupra urinei", a susþinut coordonatorul studiului, Gilles Eric Séralini, în timpul conferinþei de presã organizatã în comun cu Greenpeace Berlin.
Monsanto a continuat sã apere siguranþa utilizãrii porumbul sãu. Purtãtorul de cuvânt, Lee
Quarles a rãspuns întrebãrilor FoodNavigator.com: "Lucrul important pe care trebuie sã îl
notãm este acela cã majoritatea copleºitoare a autoritãþilor experte în domeniu au afirmat cã
MON863 este sigur pentru sãnãtatea umanã ºi pentru consumul animal. Inclusiv experþi din
Europa, cum sunt autoritãþile competente ale UE, au fost de acord cã acest porumb este sigur
pentru sãnãtatea umanã ºi animalã, precum ºi pentru mediu".
MON863 este o varietate de porumb modificat genetic pentru a exprima toxina Bt (Cry3Bb1)
care conferã plantei proprietatea de a acþiona ca un insecticid, îndepãrtând dãunatorul vierme
sfredelitor al porumbului. Particularitatea acestui porumb faþã de orice altã varietate de pe
piaþã este definitã tocmai prin toxina Cry1Ab, care este toxicã pentru viermele sfredelitor.
MON863 a fost cultivat în scop comercial în Statele Unite ºi în Canada încã din 2003, ºi a fost
de asemenea aprobat pentru import ºi consum alimentar în þãri precum Japonia, Coreea,
Taiwan, Filipine, Rusia ºi Mexic.
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Text preluat de la GENET-news, Serviciul de informare ºi ºtiri al Reþelei Europene de ONG-uri pe
problema Ingineriei Genetice, ºi tradus în limba românã de Centrul de Informare asupra Organismelor
Modificate Genetic - InfOMG.
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ONG - Parlament Café Necesitatea înfiinþãrii unei comisii de
mediu la Camera Deputaþilor

“Energia nuclearã - risc sau beneficiu?"
Declaraþie politicã în plenul Camerei
Deputaþilor

“Din experienþa ALMA-RO ºi TERRA
Mileniul III, la ºedinþele Comisiei pentru
administraþie publicã, s-a observat un interes pentru subiecte de mediu (de ex.: discuþii
pe tema intervenþiilor active în atmosferã).
Se simte totuºi nevoia unei comisii de mediu
pentru cã existã probleme ce trebuie
rezolvate prin legi ºi existã foarte puþini
deputaþi cu acces la expertizã de mediu”,
aceasta a fost premisa de la care s-a pornit
în cadrul primului eveniment “ONGParlament Café”, desfãºurat pe 26 februarie
2007. La eveniment au participat trei
reprezentanþi ai Comisiei de administraþie
publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru
ecologic, ºi ai Comisiei de agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice (Petru Lificiu ºi Mona Petri, respectiv
Mircia Giurgiu), precum ºi 11 reprezenanþi ai
ONG-urilor de mediu.

În urma discuþiilor din cadrul primului
eveniment “ONG-Parlament Cafe”, pe tema
secundarã a energiei nucleare, în contextul
construcþiei centralei nucleare de la Belene,
Bulgaria, deputatul Mircia Giurgiu (Comisia
de agriculturã, silviculturã, industrie
alimentarã ºi servicii specifice) a abordat
acest subiect în plenul Camerei Deputaþilor
din 13 martie. În declaraþia sa politicã, sunt
detaliate argumentele pro ºi contra energiei
nucleare la nivelul Comunitãþii Europene,
sunt aduse în discuþie temerile cetãþenilor în
legãturã cu energia atomicã, ºi li se solicitã
autoritãþilor române sã ia poziþie fermã cu
privire la construirea unei centrale la Belene,
Bulgaria, la mai puþin de 100 km de
Bucureºti.

În privinþa posibilitãþii înfiinþãrii unei comisii
de mediu, deputatþii prezenþi la eveniment
susþin cã aceasta ar trebui înfiinþatã pe baza
unui proiect scris, cu descrierea problemei ºi
depus la Parlament (cu accent pe colaborarea cu ONG-urile cunoscute deja în acest
domeniu). Câteva dintre subiectele secundare abordate au fost: problema unei
eventuale unificãri a Ministerului Mediului ºi
a Ministerului Agriculturii, problema turismului rural, noua Lege a Deltei ºi problema
construirii centralei nucleare de la Belene,
Bulgaria.
Concluziile întalnirii:
- avem nevoie de o polititcã de mediu ºi
implicit de un cadru organizat, instituþionalizat, independent, specializat, cu resurse
proprii care sã se ocupe de problemele de
mediu, deci este necesarã formarea unei
comisii de mediu ºi se respinge ideea unificãrii Ministerului Mediului cu orice alt
minister (inclusiv Ministerul Agriculturii);
- parlamentarii trebuie sã conºtientizeze mai
mult necesitatea unei comisii de mediu ºi a
unei politici de mediu, bine structuratã;
- este important ca ONG-urile sã aibã permisiunea de a lua parte la ºedinþele comisiilor, într-o manierã mult mai activã, pentru
a putea ridica noi probleme ºi a le aduce la
cunoºtinþã tuturor factorilor interesaþi.
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[...] “Asigurarea securitãþii energetice a ajuns
un subiect la ordinea zilei în þãrile UE, care
se simt tot mai vulnerabile în acest domeniu.
Expresia "energie nucleara" este tot mai des
pronunþatã în discursurile de la Bruxelles.
Dar dacã la nivel oficial decizia este deja
luatã, în rândul cetãþenilor europeni existã
înca mari temeri legate de electricitatea
produsã în centralele nucleare. [...] Totuºi,
ritmul în care se va dezvolta acest domeniu
în Europa rãmâne incert, întrucât opinia
publicã are rezerve în ceea ce priveºte
aceastã formã de energie. Un studiu
publicat recent de Comisia Europeanã
relevã cã numai 14% din europeni cred cã ar
trebui mãritã ponderea energiei nucleare în
producþia de energie. În acelaºi timp, 39%
din respondenþi au declarat cã aceastã
contribuþie ar trebui redusã, ºi 34% cã ar
trebui menþinutã la nivelul actual. [...] În ceea
ce priveºte securitatea, cea mai mare parte
a europenilor crede cã terorismul, folosirea
improprie a materialelor radioactive ºi
depozitarea deºeurilor nucleare sunt cele
mai mari pericole.”
Energia nuclearã va fi una din temele
abordate în cadrul unui viitor eveniment
“ONG-Parlament Cafe”, organizat de
TERRA Mileniul III, în cadrul proiectului “Un
Parlament mai verde!”, având în vedere
interesul manifestat de reprezentanþii
Camerei Deputaþilor faþã de acest subiect.
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