
 

NP\1067121EL.doc  PE560.898v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014 - 2019 

 

Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 
 

29.6.2015 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής και της Γερουσίας της Ισπανίας, επί της 
πρότασης Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΚ) αριθ.1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα 
των κρατών µελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικώς 
τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους 

 (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) 
 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 
εβδοµάδων από την ηµεροµηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νοµοθετικής πράξης, να 
αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 
αιτιολογηµένη γνώµη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 
εν λόγω πράξη δεν συµµορφούται µε την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Βουλή και η Γερουσία της Ισπανίας απέστειλαν τη συνηµµένη αιτιολογική γνώµη επί του 
προαναφερθέντος Κανονισµού. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρµόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.1829/2003 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ (COM (2015) 177 FINAL) (2015/0093 (COD)) 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

A. Το πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη της Λισαβόνας του 2007 που ισχύει από 
την 1η ∆εκεµβρίου 2009, θέσπισε µια διαδικασία ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια της 
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας από τις ευρωπαϊκές νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Το 
εν λόγω πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στην Ισπανία µε τον νόµο 24/2009 της 22ας 
∆εκεµβρίου, µε τον οποίο τροποποιήθηκε ο νόµος 8/1994 της 19ης Μαΐου. Ειδικότερα, τα 
νέα άρθρα 3 ι), 5 και 6 του νόµου 8/1994 αποτελούν τη νοµική βάση της παρούσας 
γνωµοδότησης. 

B. Η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα για τα κράτη 
µέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων 
και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, εγκρίθηκε από την Επιτροπή και διαβιβάστηκε στα 
εθνικά κοινοβούλια, τα οποία διαθέτουν προθεσµία οκτώ εβδοµάδων για να καθορίσουν αν η 
πρωτοβουλία είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας. Η περίοδος αυτή λήγει στις 
23 Ιουνίου 2015. 

Γ. Στις 20 Μαΐου 2015, το Προεδρείο και οι εκπρόσωποι της Μικτής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συµφώνησαν να εξετάσουν την ευρωπαϊκή νοµοθετική πρόταση. Ο 
Γερουσιαστής Ángel Pintado Barbanoj ορίστηκε εισηγητής και η κυβέρνηση κλήθηκε να 
συντάξει την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 (ι) του Νόµου 8/1994. 

∆. Η έκθεση της κυβερνήσεως παρελήφθη. Η έκθεση αναφέρει ότι η προτεινόµενη 
τροποποίηση του υπό εξέταση κανονισµού επηρεάζει την ορθή εφαρµογή της αρχής της 
επικουρικότητας, δεδοµένου ότι η ευθύνη µεταφέρεται σε µια διοίκηση η οποία δεν διαθέτει 
επαρκή ικανότητα για να επιτευχθούν οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, πράγµα που 
σηµαίνει ότι συνιστά παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. 

E. Η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεδρίασή της που 
πραγµατοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2015, ενέκρινε την παρούσα έκθεση.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ 

1. Το άρθρο 5.1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επισηµαίνει ότι: «Η άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας». Βάσει του άρθρου 5.3 της αυτής Συνθήκης, «σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβαίνει µόνο εφόσον και κατά τον βαθµό που οι 
στόχοι της προβλεπόµενης δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, 
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τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µπορούν όµως, λόγω της 
κλίµακας ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης». 

2. Η εξεταζόµενη νοµοθετική πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει τα εξής: 

«1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την 
πραγµατοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, 
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε 
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα µέτρα τα σχετικά µε την προσέγγιση 
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που έχουν ως 
αντικείµενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώµατα και τα 
συµφέροντα των µισθωτών. 

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σχετικά µε την 
υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των 
καταναλωτών, λαµβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη 
όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων 
αρµοδιοτήτων τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επιδιώκουν επίσης την 
επίτευξη αυτού του στόχου. 

4. Όταν, µετά τη θέσπιση µέτρου εναρµόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, από το Συµβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος µέλος θεωρεί αναγκαίο να 
διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που 
προβλέπονται στο άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος ή του 
χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους. 

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, µετά τη θέσπιση µέτρου εναρµόνισης 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, από το Συµβούλιο ή από την Επιτροπή, 
ένα κράτος µέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων 
επιστηµονικών στοιχείων σχετικών µε την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου 
εργασίας, για λόγους οι οποίοι συντρέχουν µόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν 
ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις 
µελετώµενες διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους. 

6. Η Επιτροπή, εντός έξι µηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
4 και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν 
αποτελούν ή όχι µέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου 
µεταξύ των κρατών µελών, και εάν συνιστούν ή όχι εµπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. 

Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσµίας αυτής, οι εθνικές διατάξεις των 
παραγράφων 4 και 5 λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί. 

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειµένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την 
υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή µπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ότι 
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η περίοδος η αναφερόµενη στην παρούσα παράγραφο µπορεί να παραταθεί µέχρι ένα 
εξάµηνο. 

7. Οσάκις, σύµφωνα µε την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος να διατηρήσει ή 
να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το µέτρο εναρµόνισης, η Επιτροπή 
εξετάζει πάραυτα µήπως πρέπει να προτείνει αναπροσαρµογή του εν λόγω µέτρου. 

8. Όταν ένα κράτος µέλος επικαλείται συγκεκριµένο πρόβληµα δηµόσιας υγείας σε τοµέα 
στον οποίο έχουν ήδη ληφθεί µέτρα εναρµόνισης, το θέτει υπόψη της Επιτροπής η οποία 
αµέσως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα µέτρα στο Συµβούλιο. 

9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 258 και 259 η Επιτροπή ή κάθε κράτος 
µέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης, για το θέµα 
αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος µέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

10. Τα προαναφερόµενα µέτρα εναρµόνισης περιλαµβάνουν, στις ενδεδειγµένες περιπτώσεις, 
ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν, για έναν ή περισσότερους 
από τους µη οικονοµικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 36, προσωρινά µέτρα 
υποκείµενα σε διαδικασία ελέγχου της Ένωσης." 

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο για την έγκριση, 
την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση των γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων και 
ζωοτροφών. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα 
και ζωοτροφές καλύπτει τα τρόφιµα, τα συστατικά τροφίµων και τις ζωοτροφές που 
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ. Καλύπτει επίσης ΓΤΟ για άλλες χρήσεις 
όπως για καλλιέργεια, εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή τροφίµων και ζωοτροφών. Αυτά τα διαφορετικά προϊόντα προσδιορίζονται στο 
παρόν έγγραφο ως «ΓΤΟ και γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές». 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θέσπισε διαδικασία έγκρισης, σκοπός της οποίας είναι 
να διασφαλιστεί ότι η διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων δεν θα θέσει σε κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, η επιστηµονική 
αξιολόγηση του κινδύνου βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας: κάθε έγκριση για τη 
διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και ο κύριος λόγος στον 
οποίο µπορεί να βασιστεί αυτή η αιτιολόγηση είναι η επιστηµονική αξιολόγηση. Η νοµοθεσία 
παρέχει την αρµοδιότητα για την εν λόγω επιστηµονική αξιολόγηση του κινδύνου στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA), σε συνεργασία µε τους 
επιστηµονικούς φορείς των κρατών µελών. 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 περιλαµβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή 
και στα κράτη µέλη να λαµβάνουν επείγοντα µέτρα κατά της διάθεσης στην αγορά/χρήσης 
εγκεκριµένου ΓΤΟ, όταν προκύπτει ότι το προϊόν είναι πιθανό να συνιστά σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία ή για το περιβάλλον. Τα µέτρα αυτά απαιτούν επιστηµονικά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι πιθανό να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή για 
το περιβάλλον. 

4. - Η προτεινόµενη µεταρρύθµιση του κανονισµού 1823/2003 σχετικά µε ενδεχόµενους 
περιορισµούς ή απαγορεύσεις όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων που περιέχουν γενετικά 
τροποποιηµένους οργανισµούς δηµιουργεί κάποια σύγχυση σε σχέση µε τους στόχους που 
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επιδιώκει η Επιτροπή, δεδοµένου ότι δεν αιτιολογούνται επαρκώς. Γνωρίζουµε τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η Επιτροπή για την χάραξη οµόφωνης πολιτικής που θα λάβει τη στήριξη 
όλων των κρατών µελών. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εµπόδιο 
στην προσπάθεια να διατηρηθεί µια ισορροπηµένη θέση που θα παρέχει εγγυήσεις για τους 
καταναλωτές, τους παραγωγούς των πρώτων υλών και των ζωοτροφών, τους κτηνοτρόφους 
και τη βιοµηχανία κρέατος. Η πρόταση για την τροποποίηση του κανονισµού προκαλεί 
νοµική ανασφάλεια, απρόβλεπτες δαπάνες και ανάλυση στην ενιαία αγορά. Ένα σύστηµα που 
βασίζεται σε επιστηµονικές εγγυήσεις έχει αντικατασταθεί από ένα σύστηµα που µπορεί να 
επηρεάζεται από πολιτικά ή ιδεολογικά συµφέροντα και θέσεις. Η εξάρτησή µας από τις 
πρώτες ύλες (σιτηρά, καλλιέργειες ελαιούχων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών) είναι αρκετά 
σηµαντική ώστε να δικαιολογείται η ανάληψη δράσης για τη διασφάλιση του µέλλοντος του 
κλάδου παραγωγής. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο µεγαλύτερος παγκοσµίως εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων. 
Κατά µέσο όρο, η βιοµηχανία τροφίµων της ΕΕ χρησιµοποιεί 225 εκατοµµύρια τόνους 
πρώτων υλών για ζωοτροφές κάθε χρόνο. Η Ευρώπη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό στις 
γενετικώς τροποποιηµένες πηγές πρωτεϊνών για τη ζωική παραγωγή της. Για να είναι 
αυτάρκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί µια έκταση 15.500.000 εκταρίων για την 
καλλιέργεια σόγιας. Αυτή τη στιγµή έχουµε 600.000 εκτάρια. 

Μετά από 19 χρόνια καλλιέργειας γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, 18 εκατοµµύρια 
αγρότες καλλιεργούν σήµερα 181 εκατοµµύρια εκτάρια µε γενετικώς τροποποιηµένους 
οργανισµούς σε 28 χώρες, κυρίως τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την 
Αργεντινή και την Ινδία. 

Η ανταγωνιστικότητα της γεωργικής παραγωγής της Ευρώπης εξαρτάται σαφώς από τη 
διατήρηση των πηγών εφοδιασµού, µε εγγυήσεις και βεβαιότητα σχετικά µε τους κανόνες 
που θεσπίζονται από την ΕΕ και τα κράτη µέλη. Οι συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης, όταν 
πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων από τις ευρωπαϊκές αρχές έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα 
από αυτό που επιδιώκει: να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές, αβεβαιότητες µεταξύ 
των παραγωγών και οικονοµική ζηµία που επηρεάζει την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτοµία σε ένα βασικό τοµέα της οικονοµίας µας. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων είναι αρµόδια για τον καθορισµό της 
αξιολόγησης των κινδύνων, σε επιστηµονική βάση. Την ίδια στιγµή, ακόµη και αν ο 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ 1829/2003 επιτρέπει να λαµβάνει υπόψη της «άλλους θεµιτούς 
παράγοντες» εκτός από την αξιολόγηση του κινδύνου, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να 
αναφέρει τέτοιου είδους στοιχεία για να δικαιολογήσει την άρνησή της να εγκρίνει τα 
προϊόντα που θεωρούνται ασφαλή από την EFSA και, εν πάση περιπτώσει, θα µπορούσε να 
κάνει µόνο για την ΕΕ στο σύνολό της. Το επιχείρηµα αυτό µας οδηγεί να υιοθετήσουµε την 
άποψη ότι θέτει σε κίνδυνο την ενότητα της αγοράς στην ΕΕ και θα µπορούσε να επηρεάσει 
το ελεύθερο εµπόριο και τη διακίνηση των εµπορευµάτων. Η αποτυχία να παράσχει 
ολοκληρωµένη έκθεση των λόγων που δικαιολογούν τη χρήση της αυτοεξαίρεσης (έλλειψη 
θετικής ή αρνητικής λίστας), και η µη παροχή νοµικών µηχανισµών για την αναστολή των 
εθνικών µέτρων που µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική, δεν είναι επαρκώς δικαιολογηµένη ή 
µεροληπτική, δηµιουργεί σαφείς κινδύνους νοµικής αβεβαιότητας. 

Την ίδια στιγµή, αυτό σηµαίνει ότι τα ζωικά προϊόντα που προέρχονται από ζώα που έχουν 
τραφεί µε γενετικά τροποποιηµένες ζωοτροφές δεν πρέπει να επισηµαίνονται ως τέτοια: η 
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επανεθνικοποίηση της αδειοδότησης των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών µπορεί να 
οδηγήσει σε αυτό το είδος της «εθνικής» αίτησης επισήµανσης, προκειµένου να 
προστατευθούν οι αγρότες από τα κράτη µέλη που αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη χρήση 
των ζωοτροφών που παράγονται µε τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων. Ένα 
τέτοιο µέτρο θα µπορούσε να αποτελέσει εµπόδιο για την εισαγωγή ζωικών προϊόντων από 
τα κράτη µέλη που δεν έχουν αποφασίσει να επιβάλουν µια τέτοια απαγόρευση. 

Η απαγόρευση της «χρήσης» των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων θα µπορούσε να 
επεκταθεί από ορισµένα κράτη µέλη για την κάλυψη των πράξεων όπως «διαµετακόµιση, 
αποθήκευση ή επεξεργασία» µέσω των εδαφών τους ή στην επικράτειά τους. 

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της πολλαπλής σήµανσης ή πιο πολύπλοκες αναλύσεις, αν κάθε 
κράτος µέλος της ΕΕ επρόκειτο να επιβάλει ειδικές εθνικές απαιτήσεις/ Αυτό θα επιδεινώσει 
την έλλειψη εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα ξένα προϊόντα, δηµιουργώντας έτσι µια 
διπλή αγορά που θα βασίζεται σε µη τυποποιηµένα κριτήρια στα κράτη µέλη. 

Αυτό θα µπορούσε να υπονοµεύσει σοβαρά την ιδέα της ανοικτής αγοράς και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εµπορευµάτων εντός της ΕΕ που προβλέπεται στα άρθρα 34 και 36 ΣΛΕΕ. 
Κατά την άποψή µας, η λήψη αποφάσεων πρέπει πάντοτε να βασίζονται στην επιστήµη. 

5. – Όσον αφορά την αξιολόγηση της επάρκειας της νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε την 
αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουµε ένα πεδίο που ρυθµίζει τη 
χρήση των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών, το οποίο έχει υποστεί 
πρόσφατη αλλαγή σε βάθος µέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015, µε την οποία τροποποιείται η οδηγία 
2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών µελών να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµών (ΓΤΟ) στην επικράτειά 
τους. Η παρούσα πρόταση είναι η τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου µέσω του οποίου 
τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη 
χρήση ορισµένων γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων λίγους µόλις µήνες αφότου ο κλάδος 
τροποποίησε το ρυθµιστικό στάδιο. Πριν υπεισέλθουµε στο περιεχόµενο της πρότασης, θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι η νοµική αβεβαιότητα που δηµιουργείται από εναλλαγές της 
πολιτικής σηµατοδοτεί την παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, διότι, ανεξαρτήτως 
του σκοπού που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι προφανές ότι το ίδιο θα µπορούσε να 
επιτευχθεί µέσω ενός πιο σταθερού κανονιστικού πλαισίου. 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα πρόταση που µεταθέτει την ευθύνη λήψης 
απόφασης για περιορισµό ή απαγόρευση της χρήσης των ΓΤΟ, θέτει σε κίνδυνο την τήρηση 
της αρχής της επικουρικότητας, δεδοµένου ότι τα κράτη δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να 
λάβουν τις αποφάσεις αυτές µε τρόπο που να µην βλάπτει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Πιθανές ανισορροπίες που µπορεί να προκύψουν µεταξύ των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών απειλούν την λειτουργία της αγοράς των τροφίµων και των ζωοτροφών στην 
ΕΕ, και ενέχουν τον κίνδυνο οι επιπτώσεις της παρούσας πρότασης να είναι αντίθετες από τα 
επιθυµητά από την Επιτροπή. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
πιστεύει ότι η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα 
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των κρατών µελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικώς 
τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, είναι ασυµβίβαστη µε 
την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση που ισχύει σήµερα. 

Η παρούσα αιτιολογηµένη γνώµη αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου µεταξύ 
των εθνικών κοινοβουλίων και των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


