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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα τροφίµων και
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, και
για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. .../2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

την ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους

οργανισµούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών 3,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 304 E, 30.10.2001, σ. 327 και ΕΕ C 331Ε, 31.12.2002. σ. 308.
2 ΕΕ C 125, 27.5.2002, σ. 69.
3 ΕΕ C 278, 14.11.2002, σ. 31
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της     ) (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της   (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Μαρτίου

2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον 1

επιβάλλει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιµότητα και

την επισήµανση των εγκεκριµένων γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) σε όλα τα

στάδια της διάθεσής τους στην αγορά.

(2) Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σε

ό,τι αφορά την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση των ΓΤΟ ως προϊόντων ή σε προϊόντα

καθώς και την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων και των ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ

ενδέχεται να παρεµποδίσουν την ελεύθερη διακίνησή τους, δηµιουργώντας συνθήκες άνισου

και αθέµιτου ανταγωνισµού. Ένα εναρµονισµένο κοινοτικό πλαίσιο για την ιχνηλασιµότητα

και την επισήµανση των ΓΤΟ θα συνέβαλε στην ουσιαστική λειτουργία της εσωτερικής

αγοράς. Η οδηγία 2001/18/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3) Οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας για τους ΓΤΟ θα πρέπει να διευκολύνουν τόσο την απόσυρση

των προϊόντων, όταν διαπιστώνονται απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

υγεία, την υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των οικοσυστηµάτων,

όσο και τον καθορισµό στόχων για την παρακολούθηση και την εξέταση των πιθανών

επιπτώσεων, ιδίως επί του περιβάλλοντος. Η ιχνηλασιµότητα θα πρέπει επίσης να

διευκολύνει την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης των κινδύνων σύµφωνα µε την αρχή της

προφύλαξης.

                                                
1 ΕΕ L 106, 17.4.2001, σ. 1.
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(4) Θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές που
παράγονται από ΓΤΟ προκειµένου να διευκολυνθεί η επακριβής επισήµανση αυτών των
προϊόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �/ 2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και
ζωοτροφές 1, ώστε να εξασφαλιστεί ότι διατίθενται οι κατάλληλες πληροφορίες στους φορείς
διακίνησης και τους καταναλωτές προκειµένου να µπορούν να ασκούν ουσιαστικά την
ελευθερία επιλογής τους και παράλληλα να διευκολύνεται ο έλεγχος και να καθίσταται
δυνατή η εξακρίβωση των ισχυρισµών που περιέχει η εκάστοτε επισήµανση. Οι απαιτήσεις
για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ θα πρέπει να είναι παρεµφερείς
ώστε να αποφεύγεται η ασυνέχεια των πληροφοριών σε περιπτώσεις αλλαγής της τελικής
χρήσης.

(5) Η διαβίβαση και η διατήρηση των πληροφοριών από τις οποίες προκύπτει ότι προϊόντα
περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, και οι µοναδικοί κωδικοί για τους αντίστοιχους ΓΤΟ, σε
κάθε στάδιο της διάθεσής τους στην αγορά, αποτελούν τη βάση για την ενδεδειγµένη
ιχνηλασιµότητα και επισήµανση των ΓΤΟ. Οι κωδικοί είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται για
την πρόσβαση σε µητρώο ειδικών πληροφοριών σχετικά µε τους ΓΤΟ και για να
διευκολύνεται η ταυτοποίησή τους, η ανίχνευσή τους και η παρακολούθησή τους σύµφωνα
µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ.

(6) Η διαβίβαση και η διατήρηση πληροφοριών ότι τρόφιµα και ζωοτροφές έχουν παραχθεί από
ΓΤΟ αποτελούν επίσης τη βάση για την ενδεδειγµένη ιχνηλασιµότητα προϊόντων που
παράγονται από ΓΤΟ.

(7) Οι διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους ΓΤΟ που αποτελούν, ή περιέχονται,
σε ζωοτροφές εφαρµόζονται επίσης στις ζωοτροφές για ζώα που δεν προορίζονται για την
παραγωγή τροφίµων.

(8) Θα πρέπει να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τη δειγµατοληψία και την
ανίχνευση, προκειµένου να διευκολύνεται η συντονισµένη προσέγγιση σε θέµατα ελέγχου και
επιθεωρήσεων, και να παρέχεται νοµική βεβαιότητα για τους φορείς διακίνησης. Θα πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη τα µητρώα που περιέχουν πληροφορίες για τις γενετικές
τροποποιήσεις στους ΓΤΟ τα οποία καταρτίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 31
παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �./ 2003.

                                                
1 ΕΕ L
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(9) Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά µε τις επιβλητέες κυρώσεις σε

περιπτώσεις παράβασης του παρόντος κανονισµού.

(10) Ορισµένα ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα ενδέχεται να είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα. Ως εκ

τούτου, ανάλογα ίχνη ΓΤΟ δεν πρέπει να προκαλούν την επιβολή απαιτήσεων επισήµανσης

και ιχνηλασιµότητας χρειάζεται συνεπώς να καθορισθούν κατώφλια για την τυχαία ή

τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία υλικού που συνίσταται, περιέχει ή παράγεται από ΓΤΟ τόσο

όταν επιτρέπεται η διάθεση των συγκεκριµένων ΓΤΟ στην Κοινότητα όσο και όταν η τυχαία

ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία τους είναι ανεκτή κατ� άρθρο 47 του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. /2003. Είναι σκόπιµο επίσης να ορίζεται ότι, όταν το συνδυασµένο επίπεδο τυχαίας ή

τεχνικώς αναπόφευκτης παρουσίας του ως άνω υλικού σε τρόφιµα ή ζωοτροφές, ή σε

συστατικό τους υπερβαίνει τα προαναφερόµενα κατώφλια επισήµανσης, η παρουσία αυτή θα

πρέπει να δηλώνεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, επίσης δε να

θεσπισθούν λεπτοµερείς διατάξεις για την εφαρµογή του.

(11) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε

την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1.

(12) Θα πρέπει να καθιερωθούν συστήµατα εκπόνησης και απόδοσης µοναδικών ταυτοποιητών

για τους ΓΤΟ πριν από την εφαρµογή των µέτρων σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την

επισήµανση.

(13) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που

αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999. σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στόχοι

Ο παρών κανονισµός καθιερώνει πλαίσιο για την ιχνηλασιµότητα προϊόντων που αποτελούνται από

ή περιέχουν γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ), και τροφίµων και ζωοτροφών που

παράγονται από ΓΤΟ, µε στόχο τη διευκόλυνση της επακριβούς επισήµανσης, της

παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, στην υγεία, και την

εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων διαχείρισης των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης, αν

χρειάζεται, της απόσυρσης προϊόντων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια διάθεσης στην αγορά για :

(α) τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε

την κοινοτική νοµοθεσία,

(β) τα τρόφιµα που παράγονται από ΓΤΟ και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε την κοινοτική

νοµοθεσία,

(γ) τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε την

κοινοτική νοµοθεσία.

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα φαρµακευτικά προϊόντα που προορίζονται για

ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, εφόσον έχουν εγκριθεί δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.

2309/93 του Συµβουλίου 1.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση

κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων για
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισµού για την
αξιολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων (ΕΕ L 214, 24.8.1993, σ. 1). Κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 649/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 88, 24.3.1998,
σ. 7).
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Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

1)β ως «γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός» (ΓΤΟ), νοείται ένας γενετικώς τροποποιηµένος

οργανισµός όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, µε εξαίρεση

τους οργανισµούς που λαµβάνονται µέσω των τεχνικών γενετικής τροποποίησης που

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ,

2)γ «παραγόµενο από ΓΤΟ», σηµαίνει ότι προέρχεται, εξ ολοκλήρου ή µερικώς από ΓΤΟ, αλλά

δεν περιέχει ή δεν αποτελείται από αυτούς,

3) «ιχνηλασιµότητα», η δυνατότητα ιχνηλάτησης ΓΤΟ και προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ

καθ� όλα τα στάδια διάθεσής τους στην αγορά µέσω των αλυσίδων παραγωγής και διανοµής,

4)  «µοναδικός ταυτοποιητής», ο απλός αριθµητικός ή αλφαριθµητικός κωδικός που χρησιµεύει

για την ταυτοποίηση κάθε ΓΤΟ επί τη βάσει του επιτρεπόµενου συγκεκριµένου

µετασχηµατισµού του γενετικού υλικού από το οποίο προήλθε, και που καθιστά δυνατή την

πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τον συγκεκριµένο ΓΤΟ,

5) «φορέας διακίνησης», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά ή

είναι αποδέκτης προϊόντος το οποίο διατίθεται στην αγορά της Κοινότητας, είτε από ένα

κράτος µέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα, σε οιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και

διανοµής, εκτός του τελικού καταναλωτή,

6) «τελικός καταναλωτής», ο τελικός καταναλωτής που δεν θα χρησιµοποιήσει το προϊόν

ως τµήµα οποιασδήποτε εµπορικής πράξης ή δραστηριότητας,
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7) «τρόφιµο», κάθε τρόφιµο κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 178/2002 1,

8)δ «συστατικό», το συστατικό περί του οποίου το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας

2000/13/ΕΚ 2,

9) «ζωοτροφές», οι ζωοτροφές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 178/2002,

10) «διάθεση στην αγορά», η διάθεση στην αγορά όπως ορίζεται στην ειδική κοινοτική

νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία έχει εγκριθεί το σχετικό προϊόν· σε άλλες περιπτώσεις

ορίζεται όπως στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ,

11) «πρώτο στάδιο της διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά» η αρχική συναλλαγή στις αλυσίδες

παραγωγής και διανοµής, όταν ένα προϊόν διατίθεται σε τρίτους,

12)ε «προσυσκευασµένο προϊόν», κάθε επιµέρους είδος που προσφέρεται προς πώληση, το οποίο

αποτελείται από προϊόν και τη συσκευασία στην οποία τοποθετήθηκε πριν διατεθεί προς

πώληση, είτε η συσκευασία αυτή περικλείει το τρόφιµο εξ ολοκλήρου είτε µόνον εν µέρει,

αλλά κατά τρόπον ώστε το περιεχόµενο να µην µπορεί να αλλοιωθεί χωρίς να ανοιχθεί ή να

µεταβληθεί η συσκευασία.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας
για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και
τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1).

2 Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου
2000, για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την
παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων (ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ. 29). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 310, 28.11.2001, σ. 19).
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Άρθρο 4

Απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας και επισήµανσης για προϊόντα που αποτελούνται από

ή περιέχουν ΓΤΟ.

Α.  Ιχνηλασιµότητα

1. Στο πρώτο στάδιο της διάθεσης στην αγορά προϊόντων τα οποία αποτελούνται από ή

περιέχουν ΓΤΟ, συµπεριλαµβανοµένων των χύδην ποσοτήτων, οι φορείς διακίνησης εξασφαλίζουν

ότι οι ακόλουθες πληροφορίες διαβιβάζονται εγγράφως στο φορέα διακίνησης που παραλαµβάνει

το προϊόν :

(α) ότι περιλαµβάνει ή αποτελείται από ΓΤΟ,

(β) ο ή οι µοναδικοί ταυτοποιητές που χορηγούνται στους εν λόγω ΓΤΟ σύµφωνα µε το άρθρο 8.

2. Σε όλα τα µεταγενέστερα στάδια της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, οι φορείς διακίνησης µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες που λαµβάνονται σύµφωνα µε

την παράγραφο 1 να διαβιβάζονται εγγράφως στους φορείς διακίνησης που παραλαµβάνουν τα

προϊόντα.

3. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία αποτελούνται από ή περιέχουν µείγµατα ΓΤΟ και τα

οποία θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και άµεσα ως τρόφιµο ή ζωοτροφή ή για µεταποίηση, οι

πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σηµείο (β) µπορούν να αντικαθίστανται από

δήλωση χρήσης από τον φορέα διακίνησης, συνοδευόµενη από κατάλογο των µοναδικών

ταυτοποιητών για όλους τους ΓΤΟ που έχουν χρησιµοποιηθεί για να αποτελέσουν το µείγµα.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι φορείς διακίνησης θεσπίζουν συστήµατα και διαδικασίες

µε σκοπό την φύλαξη των πληροφοριών που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και την

ταυτοποίηση, του φορέα από τον οποίον και στον οποίον έχουν διατεθεί τα προϊόντα που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 για περίοδο πέντε ετών µετά από κάθε συναλλαγή.
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5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν µε την επιφύλαξη των λοιπών ειδικών απαιτήσεων της

κοινοτικής νοµοθεσίας.

Β. Επισήµανση

6. Για τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, οι φορείς διακίνησης διασφαλίζουν ότι:

(α) για τα προσυσκευασµένα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, οι λέξεις «Το

παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς» ή «Το παρόν προϊόν

περιέχει γενετικώς τροποποιηµένο [όνοµα του οργανισµού(ών)]» αναγράφονται σε ετικέτα.

(β) για τα µη προσυσκευασµένα προϊόντα που προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή, οι λέξεις

«Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς» ή «Το παρόν προϊόν

περιέχει γενετικώς τροποποιηµένο [όνοµα του οργανισµού(ών)]» αναγράφονται επί του

εκθετηρίου του προϊόντος, ή πλησίον αυτού.

Η παράγραφος αυτή ισχύει µε την επιφύλαξη των λοιπών ειδικών απαιτήσεων της κοινοτικής

νοµοθεσίας.

Γ. Εξαιρέσεις

7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν εφαρµόζονται σε ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα σε ποσοστό όχι

υψηλότερο των ορίων που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 ή το άρθρο 21, παρ. 3 της

οδηγίας 2001/18/ΕΚ και σε άλλη ειδική κοινοτική νοµοθεσία, εφόσον τα εν λόγω ίχνη ΓΤΟ είναι

τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα.

8. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν εφαρµόζονται σε ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα που προορίζονται για

άµεση χρήση ως τρόφιµα, ζωοτροφές ή για µεταποίηση, σε ποσοστό όχι υψηλότερο των ορίων που

καθορίζονται για τους ΓΤΟ αυτούς σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 24 ή 47 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

�./ 2003, υπό την προϋπόθεση ότι τα ίχνη αυτά ΓΤΟ είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα.
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Άρθρο 5

Απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας για προϊόντα τροφίµων και ζωοτροφών

που παράγονται από ΓΤΟ

1. Κατά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ, οι φορείς διακίνησης

εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες διαβιβάζονται εγγράφως στο φορέα διακίνησης που

παραλαµβάνει το προϊόν :

(α)  αναφορά κάθε συστατικού τροφίµων που παράγεται από ΓΤΟ,

(β)  αναφορά κάθε υλικού ή προσθέτου ζωοτροφών που παράγεται από ΓΤΟ, ή

(γ) όταν δεν υφίσταται κατάλογος συστατικών, µνεία ότι το προϊόν παράγεται από ΓΤΟ.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι φορείς διακίνησης θεσπίζουν συστήµατα και διαδικασίες

µε σκοπό τη φύλαξη των πληροφοριών που ορίζονται στην παράγραφο 1, και την ταυτοποίηση, του

φορέα διακίνησης από τον οποίον και στον οποίον έχουν διατεθεί τα προϊόντα που αναφέρονται

στην παράγραφο 1 για περίοδο πέντε ετών µετά από κάθε συναλλαγή.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν µε την επιφύλαξη των λοιπών ειδικών απαιτήσεων της

κοινοτικής νοµοθεσίας.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρµόζονται σε ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα για τρόφιµα ή

ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ, σε ποσοστό όχι υψηλότερο των ορίων που καθορίζονται για

αυτούς τους ΓΤΟ σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 24 ή 47 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �./ 2003, υπό την

προϋπόθεση ότι τα ίχνη αυτά ΓΤΟ είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα.
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Άρθρο 6

Εξαιρέσεις

1. Όταν η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει ειδικά συστήµατα ταυτοποίησης, όπως αρίθµηση

παρτίδων προσυσκευασµένων προϊόντων, οι φορείς διακίνησης δεν υποχρεούνται να διατηρούν τις

πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1,

εφόσον οι πληροφορίες αυτές και ο αριθµός παρτίδας αναγράφονται σαφώς στη συσκευασία και οι

πληροφορίες σχετικά µε τους αριθµούς των παρτίδων διατηρούνται για τη χρονική περίοδο που

προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στο πρώτο στάδιο διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά

ούτε στην αρχική παρασκευή ή την επανασυσκευασία ενός προϊόντος.

Άρθρο 7

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 διαγράφεται.

2) Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Για προϊόντα προοριζόµενα για άµεση µεταποίηση, οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν

εφαρµόζονται σε ίχνη επιτρεποµένων ΓΤΟ σε ποσοστό όχι υψηλότερο του 0,9% ή σε

χαµηλότερα όρια που καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 30 παρ. 2, εφόσον τα ίχνη αυτά είναι

τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα.»
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Άρθρο 8

Μοναδικοί ταυτοποιητές

Με τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2, η Επιτροπή :

(α) πριν από την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 7, καθιερώνει σύστηµα εκπόνησης και απόδοσης

µοναδικών ταυτοποιητών στους ΓΤΟ,

(β) προσαρµόζει το σύστηµα που προβλέπεται στο ανωτέρω σηµείο (α), ανάλογα µε τις ανάγκες.

Κατά την προσαρµογή, λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 9

Μέτρα επιθεώρησης και ελέγχου

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη διεξαγωγή, όπου παρίσταται ανάγκη, επιθεωρήσεων και

άλλων µέτρων ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων δειγµατοληψιών και (ποιοτικών και ποσοτικών)

δοκιµών, προκειµένου να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό. Τα µέτρα

αυτά µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν επιθεωρήσεις και ελέγχους που αφορούν την κατοχή ενός

προϊόντος.

2. Πριν από την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 7, η Επιτροπή εκπονεί, µε τη διαδικασία του

άρθρου 10 παράγραφος 3, τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις δειγµατοληψίες και τις

δοκιµές, προκειµένου να διευκολυνθεί η συντονισµένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρµογή της

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατά την εκπόνηση των προαναφερόµενων τεχνικών

κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τις εργασίες των εθνικών αρµόδιων

αρχών, της επιτροπής του άρθρου 58 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του

Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς που ιδρύεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �/2003.



15798/1/02 REV 1 GA/gd,xl 13
DG I    EL

Άρθρο 10

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 30 της

οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης στ

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για

παραβάσεις του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν

την εφαρµογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, ανάλογες µε την παράβαση

και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή, το αργότερο ......
* και κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους το συντοµότερο δυνατόν.

                                                
* 180 ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 12

Ρήτρα αναθεώρησης

Το αργότερο              *, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

έκθεση για την υλοποίηση του παρόντος κανονισµού, ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 4,

παράγραφος 3 συνοδευοµένη, ανάλογα µε την περίπτωση από την κατάλληλη πρόταση.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει είκοσι ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα άρθρα 1 έως 7 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 εφαρµόζονται ενενήντα ηµέρες µετά την

δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του µέτρου που αναφέρεται στο

άρθρο 8 σηµείο α).

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_______________

                                                
* ∆ύο χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού.





15798/1/02 REV 1 ADD 1 ∆Α/χκ/ΑΚ 1
DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0180 (COD)

15798/1/02
REV 1 ADD 1

ENV 777
AGRI 317
WTO 183
CONSOM 134
MI 309
CODEC 1673

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα τροφίµων και
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, και
για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 21 Αυγούστου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και

την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους

οργανισµούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 21 Μαρτίου 2002.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 16 Μαΐου 2002.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 3 Ιουλίου 2002.

5. Στις 16 Σεπτεµβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο τροποποιηµένη

πρόταση για το ίδιο θέµα.

6. Στις 17 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Ο κανονισµός αποσκοπεί στη θέσπιση συστήµατος ιχνηλασιµότητας και επισήµανσης για

τους γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ) ως προϊόντων ή σε προϊόντα, και

συστήµατος ιχνηλασιµότητας για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ. Το

σύστηµα αυτό θα εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια διάθεσης στην αγορά, και θα διευκολύνει :

− τη στοχοθετηµένη παρακολούθηση των δυνητικών επιπτώσεων,

− τον έλεγχο και την επαλήθευση των ισχυρισµών της επισήµανσης,

− την απόσυρση προϊόντων, στην περίπτωση που διαπιστώνεται απρόβλεπτος κίνδυνος

για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
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Το σύστηµα ιχνηλασιµότητας περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία :

− τη θέσπιση, από την Επιτροπή (µε τη διαδικασία επιτροπολογίας), ενός συστήµατος

αναγνώρισης της ταυτότητας των ΓΤΟ µε την απόδοση «µοναδικού ταυτοποιητή» �

πράγµα που θα επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά µε τα γνωρίσµατα, τα

χαρακτηριστικά και τους επιτρεπόµενους συγκεκριµένους µετασχηµατισµούς του

γενετικού υλικού,

− συστήµατα και διαδικασίες για την ταυτοποίηση των φορέων διακίνησης στους οποίους

και από τους οποίους διατίθενται τα προϊόντα,

− τη διαβίβαση, από τους φορείς διακίνησης, πληροφοριών σχετικά µε την ταυτότητα του

προϊόντος, δηλ.

(i) εάν περιέχει ΓΤΟ καθώς και τους «µοναδικούς ταυτοποιητές» των

συγκεκριµένων ΓΤΟ τους οποίους περιέχει το προϊόν, ή

(ii) ότι το προϊόν «παράγεται από ΓΤΟ» στην περίπτωση τροφίµων και ζωοτροφών,

− τήρηση, επί µία πενταετία, από τους φορείς διακίνησης, συγκεκριµένων πληροφοριών

οι οποίες θα τίθενται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών εφόσον τις ζητούν,

− οδηγίες της Επιτροπής για τη µεθοδολογία δειγµατοληψίας και δοκιµών προκειµένου

να διευκολυνθεί µια συντονισµένη προσέγγιση των επιθεωρήσεων και των ελέγχων.

Για τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, προβλέπονται απαιτήσεις

επισήµανσης οι οποίες συµπληρώνουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

(για τη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ) και τις απαιτήσεις που προβλέπει η Επιτροπή στην

πρόταση κανονισµού για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές.



15798/1/02 REV 1 ADD 1 ∆Α/χκ/ΑΚ 4
DG I    EL

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικά

Τα κυριότερα θέµατα του κανονισµού είναι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας και

επισήµανσης των προϊόντων που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ (άρθρο 4), καθώς

και διατάξεις για την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ αλλά

δεν περιέχουν ΓΤΟ (άρθρο 5). Εν προκειµένω, καθώς και όσον αφορά το πεδίο

εφαρµογής του κανονισµού, το Συµβούλιο αποδέχεται πλήρως την πρόταση της

Επιτροπής.

Εξαιρέσεις από το σύστηµα ιχνηλασιµότητας και επισήµανσης επιτρέπονται για την

τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία ιχνών ΓΤΟ (άρθρο 4 παράγραφοι 7 και 8 και

άρθρο 5 παράγραφος 4). Τα σχετικά όρια εισάγονται στον κανονισµό µε παραποµπή

στα αντίστοιχα άρθρα του κανονισµού για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και

ζωοτροφές (ο οποίος συζητήθηκε παράλληλα µε τον παρόντα κανονισµό), στα οποία το

κατώτατο όριο καθορίστηκε στο 0,9% και µπορεί να µειώνεται µε διαδικασία

κανονιστικής επιτροπής, καθώς και µε αναφορά στην οδηγία 2001/18/ΕΚ. Μολονότι οι

εξαιρέσεις καλύπτουν γενικά µόνον τους ΓΤΟ οι οποίοι επιτρέπονται στην ΕΕ, η τυχαία

ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία τέτοιων ΓΤΟ, οι οποίοι δεν έχουν µεν επιτραπεί

αλλά για τους οποίους υπάρχει ευνοϊκή αξιολόγηση κινδύνου, θα επιτρέπεται κάτω ενός

κατώτατου ορίου 0,5%, ή χαµηλότερου που θα καθορίζεται µε διαδικασία κανονιστικής

επιτροπής, για µεταβατική περίοδο τριών ετών.

Το Συµβούλιο κατέστησε την πρόταση της Επιτροπής αυστηρότερη όσον αφορά τις

πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τις χύδην αποστολές προϊόντων που περιέχουν

µείγµατα ΓΤΟ (άρθρο 4 παράγραφος 3), επιτρέποντας µόνον «� κατάλογο µοναδικών

ταυτοποιητών για όλους τους ΓΤΟ που έχουν χρησιµοποιηθεί για να αποτελέσουν το

µείγµα» αντί «� αποκλειστικούς κωδικούς των ΓΤΟ που ενδεχοµένως περιέχει το

προϊόν», όπως είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή.
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Ως συµπλήρωµα της διάταξης αυτής, το Συµβούλιο εισήγαγε µια ρήτρα αναθεώρησης

µε την οποία η Επιτροπή καλείται

− να υποβάλει έκθεση µετά την απόκτηση πείρας από την πρακτική εφαρµογή του

άρθρου 4 παράγραφος 3, και

− ανάλογα µε την περίπτωση, να υποβάλει προτάσεις για τροποποίηση του

κανονισµού.

Μολονότι ο κανονισµός καλύπτει εν γένει όλα τα στάδια διάθεσης των προϊόντων στην

αγορά, το Συµβούλιο κάλυψε το κενό προβλέποντας ότι τα µέτρα επιθεώρησης και

ελέγχου µπορούν να αφορούν και την κατοχή προϊόντος.

Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση που συµφώνησε το Συµβούλιο.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά την ψηφοφορία της ολοµέλειας στις 3 Ιουλίου 2002, το ΕΚ ενέκρινε 30

τροπολογίες για την πρόταση αυτήν. Μολονότι το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί

15 από τις τροπολογίες αυτές, οι άλλες 15 τροπολογίες ενσωµατώθηκαν είτε κατά λέξη,

είτε εν µέρει, είτε ως προς το πνεύµα τους στην κοινή θέση.

(α) Οι 15 τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν µπορούν να διακριθούν στις εξής

κατηγορίες :

5 τροπολογίες που έγιναν δεκτές κατά λέξη :

Η τροπολογία 9 ενσωµατώθηκε στο ορισµό του «γενετικώς τροποποιηµένου

οργανισµού» του άρθρου 3.

Η τροπολογία 10 ενσωµατώθηκε στον ορισµό του «φορέα διακίνησης» του

άρθρου 3.

Η τροπολογία 11 ενσωµατώθηκε στον ορισµό των «τροφίµων» του άρθρου 3.

Η τροπολογία 13 : η έκφραση «στον τελικό χρήστη» διαγράφηκε από τον ορισµό

του «προσυσκευασµένου» του άρθρου 3.
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Τροπολογία 14 : στο άρθρο 4 παράγραφος 6, ενσωµατώθηκε βελτιωµένη διάταξη

για την επισήµανση, όπως προτείνεται στην τροπολογία αυτήν.

10 τροπολογίες που έγιναν δεκτές εν µέρει ή κατά το πνεύµα τους :

Τροπολογία 2 : η µνεία της αρχής της προφύλαξης ενσωµατώθηκε στην

αιτιολογική παράγραφο 3, το δε άρθρο 1 αναφέρει πλέον τα κατάλληλα µέτρα

διαχείρισης των κινδύνων.

Τροπολογία 6 : πολλές πτυχές της εκτενούς αυτής τροπολογίας ενσωµατώθηκαν

στο άρθρο 1 (µνεία της υγείας) και στην αιτιολογική παράγραφο 3 (µνεία της

αρχής της προφύλαξης, της προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων,

και της προστασίας των οικοσυστηµάτων).

Άλλα θέµατα που αναφέρονται στην τροπολογία αυτήν δεν θεωρήθηκαν

κατάλληλα προς εισαγωγή στον κανονισµό.

Η τροπολογία 12 ενσωµατώθηκε, κατ� αρχήν, στον ορισµό της «διάθεσης στην

αγορά» του άρθρου 3 µε την παραποµπή στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας

2001/18/ΕΚ. Ωστόσο, για λόγους συνεπείας, το Συµβούλιο αποδίδει

προτεραιότητα στους ορισµούς, εφόσον υπάρχουν, της ειδικής κοινοτικής

νοµοθεσίας σύµφωνα µε την οποία έχει εγκριθεί το προϊόν.

Τροπολογία 24 : η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή κατά το πνεύµα της µε τη

διευκρίνιση της εξαίρεσης του άρθρου 6 µέσω της προσθήκης της φράσης «Το

παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στο πρώτο στάδιο διάθεσης ενός προϊόντος στην

αγορά ούτε στην αρχική παρασκευή ή την επανασυσκευασία ενός προϊόντος.» η

οποία περιέχεται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 27 : όσον αφορά την «ορθή πρακτική διαχωρισµού», το Συµβούλιο

συµφώνησε για µια δήλωση σχετικά µε τον κανονισµό για τα γενετικώς

τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές. Η δήλωση αυτή καταχωρήθηκε στα

πρακτικά του Συµβουλίου (Γεωργία/Αλιεία) της 28ης και 29ης Νοεµβρίου 2002

και έχει ως εξής :
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«Το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν και να συµβάλουν στην
εκπόνηση οδηγών, ειδικότερα για την εφαρµογή ορθής πρακτικής διαχωρισµού
εκ µέρους των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, προκειµένου να
ελαχιστοποιείται η τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς
τροποποιηµένων υλικών στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές.»

Τροπολογία 29 : στο άρθρο 9 παράγραφος 1, προστέθηκε η µνεία των
«δειγµατοληψιών και (ποιοτικών και ποσοτικών) δοκιµών». Η αναφορά της
«αξιολόγησης κινδύνου» δεν κρίθηκε σκόπιµη εν προκειµένω, δεδοµένου ότι οι
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συνιστούν µάλλον µέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

Η τροπολογία 30 ελήφθη υπόψη εν µέρει στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Ωστόσο, η
διαδικασία κανονιστικής επιτροπής αντικαταστάθηκε από διαδικασία
συµβουλευτικής επιτροπής, το δε Συµβούλιο προτιµά να µην περιλάβει ρητή
διάταξη για τη δηµοσίευση των τεχνικών κατευθυντήριων γραµµών που θα
εκπονεί η Επιτροπή.

Τροπολογία 31 : στην αιτιολογική παράγραφο 8 προστέθηκε αναφορά των
υφιστάµενων και των µελλοντικών µητρώων που περιέχουν πληροφορίες για τους
ΓΤΟ.

Τροπολογία 35 : το πνεύµα της τροπολογίας αυτής ενσωµατώθηκε στην
αιτιολογική παράγραφο 4 : «�ώστε να εξασφαλιστεί ότι διατίθενται οι κατάλληλες
πληροφορίες στους φορείς διακίνησης και τους καταναλωτές�».

Η τροπολογία 47 ενσωµατώθηκε πλήρως στο άρθρο 9 παράγραφος 2 µε µόνη
διαφορά ότι αναφέρονται οι εργασίες και όχι οι κανόνες του Κοινοτικού
Εργαστηρίου Αναφοράς.

(β) Οι 15 τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν µπορούν να διακριθούν στις εξής
κατηγορίες :

Πληροφορίες που συνοδεύουν τα µείγµατα ΓΤΟ («ενδέχεται να περιέχει»,
τροπολογία 16) : αντί να διαγράψει τη διάταξη αυτή, πράγµα που θα είχε
δαπανηρές και µη εφαρµόσιµες συνέπειες, το Συµβούλιο κατέστησε σηµαντικά
αυστηρότερους τους όρους επιτρέποντας κατάλογο ταυτοποιητών µόνον για τους
ΓΤΟ που έχουν χρησιµοποιηθεί για να αποτελέσουν το µείγµα (άρθρο 4
παράγραφος 3).
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∆ιατήρηση όλων των πληροφοριών που αφορούν την ιχνηλασιµότητα των ΓΤΟ

και των παράγωγων προϊόντων επί δέκα έτη αντί πέντε (Τροπολογίες 17 και 22) :

Το Συµβούλιο κρίνει ότι ο προτεινόµενος διπλασιασµός της περιόδου δεν

προσθέτει τίποτε από πρακτική άποψη, αλλά αυξάνει το φόρτο εργασίας των

φορέων διακίνησης και των αρχών επιθεώρησης.

Η Τροπολογία 20 δεν έγινε δεκτή, διότι η πρόσθετη επισήµανση των προϊόντων

που παράγονται από ΓΤΟ (παράγωγα προϊόντα) δεν είναι αναγκαία για την

επίτευξη των στόχων της πρότασης.

Τροπολογία 21 : το Συµβούλιο δεν κρίνει αναγκαία τη διαβίβαση πληροφοριών

για το µοναδικό ταυτοποιητή των ΓΤΟ από τους οποίους παρασκευάζεται ένα

προϊόν, δεδοµένου ότι τα προϊόντα αυτά δεν περιέχουν ΓΤΟ. Για την επισήµανση

των προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ (δυνάµει του κανονισµού για τα

γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές), αρκεί η διαβίβαση της

πληροφορίας ότι έχουν παραχθεί από ΓΤΟ, αλλά δεν χρειάζονται ούτε αναλυτικό

ιστορικό ούτε έγγραφα για την προέλευση κάθε προϊόντος.

Κατώτατα όρια για την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία ΓΤΟ ή ιχνών

υλικών που παράγονται από ΓΤΟ (Τροπολογίες 26, 52 και 55) : οι διατάξεις των

τροπολογιών αυτών δεν είναι κατάλληλες στο πλαίσιο του συστήµατος

ιχνηλασιµότητας και επισήµανσης που πρότεινε η Επιτροπή και το οποίο δέχθηκε

σε γενικές γραµµές το Συµβούλιο. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές

προκειµένου να διατηρηθεί η συνέπεια µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ και τον

κανονισµό για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές. Εξάλλου, το

Συµβούλιο δέχθηκε τα επιχειρήµατα που προέβαλε η Επιτροπή στην

τροποποιηµένη της πρόταση της 13ης Σεπτεµβρίου 2002.
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∆ιαγραφή της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

(Τροπολογίες 28 και 51) : Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 της οδηγίας

2001/18/ΕΚ διαγράφηκε για να αποφευχθεί η συνύπαρξη εθνικών και κοινοτικών

συστηµάτων ιχνηλασιµότητας. Το Συµβούλιο πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να

υπάρχει εναρµονισµένο πλαίσιο για όλα τα µέτρα που σχετίζονται µε την

ιχνηλασιµότητα των ΓΤΟ, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική παράγραφο 2.

Έναρξη ισχύος (Τροπολογίες 32 και 33) : δεδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν

σκοπεύει να διαγράψει το άρθρο 7, το άρθρο αυτό δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί

από τις διατάξεις περί ενάρξεως ισχύος.

Εξάλλου, το Συµβούλιο δεν συµφωνεί για τη σύνδεση της διαδικασίας έγκρισης

ΓΤΟ µε τη δηµιουργία συστήµατος µοναδικών ταυτοποιητών από την Επιτροπή,

όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισµού.

∆ιαγραφή του όρου «Παραγόµενο από ΓΤΟ» (Τροπολογία 39) : το Συµβούλιο

δεν µπορεί να δεχθεί την τροπολογία αυτήν για λόγους συνέπειας προς άλλες

νοµοθετικές πράξεις (κανονισµός ΕΚ αριθ. 258/97 («νέα τρόφιµα») και πρόταση

κανονισµού για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές).

Αναφορά της επιτροπολογίας (Τροπολογία 48) : λαµβανοµένου υπόψη του

πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, το Συµβούλιο κρίνει σκοπιµότερη

την προσφυγή στην επιτροπή που έχει συσταθεί µε την οριζόντια οδηγία

2001/18/ΕΚ.

Τυποποίηση των διαδικασιών για την ταυτοποίηση των συναλλαγών

(Τροπολογία 50) : το Συµβούλιο δεν συµµερίζεται την γνώµη του ΕΚ ότι οι

διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 πρέπει να τυποποιηθούν

σε κοινοτικό επίπεδο. Η επιλογή της σχετικής διαδικασίας πρέπει να παραµείνει

στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, ώστε να µπορούν να εφαρµόζουν τα

υφιστάµενα συστήµατα.
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3. Σηµαντικές καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο

Πέραν των καινοτοµιών που περιγράφονται στο τµήµα ΙΙΙ σηµείο 1 :

•  κατώτατα όρια για τις εξαιρέσεις από το σύστηµα ιχνηλασιµότητας και

επισήµανσης,

•  πληροφορίες που συνοδεύουν τα µείγµατα ΓΤΟ,

•  ρήτρα αναθεώρησης,

•  έλεγχος και επιθεώρηση και για την κατοχή προϊόντων

και στο τµήµα ΙΙΙ σηµείο 2 (τροπολογίες του ΕΚ), το Συµβούλιο εισήγαγε τις εξής

σηµαντικές καινοτοµίες στο κείµενο του κανονισµού :

•  νέα αιτιολογική παράγραφος 7, σχετικά µε τις ζωοτροφές για ζώα που δεν

προορίζονται για την παραγωγή τροφίµων (ζώα συντροφιάς),

•  λεπτοµερέστερη διατύπωση της αιτιολογικής παραγράφου 10, σχετικά µε την

ανάγκη κατώτατων ορίων για την εξαίρεση της τυχαίας ή τεχνικώς αναπόφευκτης

παρουσίας ΓΤΟ από τους κανόνες ιχνηλασιµότητας και επισήµανσης,

•  αναθεώρηση των ορισµών (άρθρο 3) : διαγραφή των ορισµών των προσθέτων

τροφίµων/ζωοτροφών, των (σύνθετων) ζωοτροφών, των αρτυµάτων και των

πρώτων υλών ζωοτροφών, και προσθήκη ορισµών για τον «τελικό καταναλωτή»

και το «συστατικό»,

•  αναδιάρθρωση των άρθρων 4 έως 6 τα οποία περιγράφουν τους κανόνες

ιχνηλασιµότητας και επισήµανσης καθώς και τις σχετικές εξαιρέσεις,

•  τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ µέσω της προσθήκης µιας νέας

παραγράφου 3 στο άρθρο 21 η οποία προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση

επισήµανσης για τους ΓΤΟ που προορίζονται για άµεση µεταποίηση.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μολονότι το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί όλες τις τροπολογίες που ενέκρινε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρεί ότι η κοινή θέση συµβαδίζει, σε µεγάλο βαθµό, µε τα

µελήµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σύµφωνη προς την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Η κοινή θέση αντιπροσωπεύει µια ισόρροπη προσέγγιση µεταξύ αυτού που είναι εφικτό και

των µεληµάτων για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, χωρίς να υποσκάπτει τη

βιοασφάλεια.

Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, ο παρών κανονισµός αποτελεί άλλο ένα

σηµαντικό βήµα της νοµοθεσίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων της σύγχρονης

βιοτεχνολογίας.

Λαµβανοµένης υπόψη της πολιτικής σηµασίας του παρόντος κανονισµού και του γεγονότος

ότι το ντε φάκτο µορατόριουµ για την έγκριση νέων ΓΤΟ συνδέεται µε την έναρξη ισχύος

του, το Συµβούλιο είναι πεπεισµένο ότι σύντοµα θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί

συµφωνία.

_________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2003 (10.03)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0180 (COD)

6903/03

ENV 125
AGRI 53
WTO 23
CONSOM 21
MI 44
CODEC 225

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης του Συµβουλίου για την έκδοση του κανονισµού

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
ανιχνευσιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών
καθώς και την ανιχνευσιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από
γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ

1. Στις 21 Αυγούστου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση στο Συµβούλιο. Η εν

λόγω πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95, παράγραφος 1 της Συνθήκης.

2. Στις 21 Μαρτίου 2002, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της.

Στις 16 Μαΐου 2002, η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της.

Στις 3 Ιουλίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση

και κατέθεσε τριάντα τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.
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Μετά τις ανωτέρω γνώµες, η Επιτροπή υπέβαλε στις 16 Σεπτεµβρίου 2002 στο Συµβούλιο

σχετική τροποποιηµένη πρόταση.

3. Κατά τη σύνοδό του στις 9 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία

ως προς τα άρθρα του κανονισµού.

4. Έκτοτε, το σχέδιο κειµένου της κοινής θέσης διατυπώθηκε οριστικά από τους Γλωσσοµαθείς

Νοµικούς.

5. Προτείνεται στην Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων να εισηγηθεί στο Συµβούλιο, στα

σηµεία «Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου :

- να καθορίσει την κοινή θέση του όπως περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15798/02 ENV

777 AGRI 317 WTO 183 CONSOM 134 MI 309 CODEC 1673,

- να σηµειώσει το σκεπτικό του Συµβουλίου το οποίο περιλαµβάνεται στην Προσθήκη 1

του εγγράφου 15798/02, και

- να καταχωρήσει στα πρακτικά τις δηλώσεις της προσθήκης 1 του παρόντος

σηµειώµατος.

6. Εν συνεχεία, η κοινή θέση, µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου, θα διαβιβασθεί στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2003 (10.03)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0180 (COD)

6903/03
ADD 1

ENV 125
AGRI 53
WTO 23
CONSOM 21
MI 44
CODEC 225

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης του Συµβουλίου για την έκδοση του κανονισµού

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
ανιχνευσιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών
καθώς και την ανιχνευσιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από
γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

1. ∆ήλωση της Επιτροπής και του Συµβουλίου

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση µεταξύ του παρόντος

κανονισµού και του κανονισµού σχετικά µε τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και

ζωοτροφές, συµφωνούν ότι οι δύο κανονισµοί πρέπει να εφαρµοσθούν ταυτοχρόνως. Προς

τούτο, η Επιτροπή θα επιδιώξει την έκδοση και τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα του

µέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 8 σηµείο α) την κατάλληλη χρονική στιγµή µετά από την

έναρξη ισχύος του προαναφερόµενου κανονισµού σχετικά µε τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές.»
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2. ∆ήλωση των Κάτω Χωρών

«Οι Κάτω Χώρες είναι της γνώµης ότι ο εν λόγω κανονισµός και ο κανονισµός για τα

γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές επί του οποίου επιτεύχθηκε συµφωνία στο

Συµβούλιο Γεωργίας παρέχουν σηµαντικά εχέγγυα για την ασφάλεια των τροφίµων και

ζωοτροφών και την επιλογή των καταναλωτών. Ωστόσο, εκφράζουν το φόβο ότι η

εµπιστοσύνη των αιτούντων, των παραγωγών, των καταναλωτών και του κοινού στο

µελλοντικό καθεστώς ΕΕ θα υπονοµευθεί από προβλήµατα και αµφισηµίες όσον αφορά τη

δυνατότητα εφαρµογής, τον κίνδυνο κατάχρησης και τη δυνατότητα επιβολής. Οι Κάτω

Χώρες έχουν σοβαρές αµφιβολίες κατά πόσον τα κατώτατα όρια που έχουν καθοριστεί στη

συµφωνία για τον κανονισµό περί των γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών

θα είναι εφικτά για τον κλάδο και αν θα µπορούν να επιβληθούν από τις εποπτικές αρχές.

Θεωρεί ως εκ τούτου σηµαντικό να γίνουν βελτιώσεις κατά τις διαπραγµατεύσεις που θα

ακολουθήσουν επί του κανονισµού προκειµένου να διευκολυνθεί η επιβολή του κανονισµού.

 Οι Κάτω Χώρες ζητούν επίσης να επανεξεταστεί η διάταξη περί κατωτάτων ορίων

αναπόφευκτης µόλυνσης στο πλαίσιο της ρήτρας αναθεώρησης του κανονισµού περί

τροφίµων και ζωοτροφών, διότι επί του παρόντος εµποδίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή

και επιβολή. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σηµαντικά όχι µόνο προκειµένου να διατηρηθεί η

εµπιστοσύνη των αιτούντων, των παραγωγών, των καταναλωτών και του κοινού. Είναι

επίσης σηµαντικό το µελλοντικό καθεστώς ΕΕ να µην επιβαρύνει αδικαιολόγητα τη διοίκηση

και την υλοποίηση και να µη θέτει δυσανάλογα εµπόδια στο διεθνές εµπόριο πρώτων υλών,

τροφίµων και ζωοτροφών, πράγµα το οποίο θα συνιστούσε παράβαση διεθνών υποχρεώσεων.

Η έγκριση της πρότασης αναµένεται να οδηγήσει βραχυπρόθεσµα σε συνέχιση της

διαδικασίας εισαγωγής των ΓΤΟ στην ΕΕ. Μόλις το σχέδιο κανονισµού εκδοθεί τελικά µετά

τη δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Κάτω Χώρες θα επανεξετάσουν τους

τότε κανονισµούς όπως θα έχουν µε γνώµονα τα κριτήρια της δυνατότητας εφαρµογής, της

επιβολής, του κινδύνου κατάχρησης και της συµµόρφωσης προς τον ΠΟΕ προκειµένου να

καθορίσουν την τελική τους θέση».
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3. ∆ήλωση της αντιπροσωπίας του Ηνωµένου Βασιλείου

«Το ΗΒ θεωρεί ότι η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία παρέχει ισχυρή βάση για µια
συντεταγµένη επιστροφή στη λήψη απόφασης σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά προϊόντων
που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ. Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για τη
δυνατότητα να εξεταστούν τα περαιτέρω µέτρα που είναι επιθυµητά και εφικτά ώστε να
αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες των καταναλωτών όσον αφορά τους ΓΤΟ. Κρίνουµε ωστόσο
ότι δεν υπάρχει απαραίτητα σύνδεση µεταξύ των µέτρων αυτών και της αποτελεσµατικής
λειτουργίας της κειµένης νοµοθεσίας. Το ΗΒ προτρέπει την Κοινότητα να επανέλθει στη
λήψη αποφάσεων δυνάµει της νοµοθεσίας αυτής το συντοµότερο δυνατό.

Το ΗΒ θεωρεί ότι τα κύρια κριτήρια βάσει των οποίων θα πρέπει να αξιολογείται η
αποτελεσµατικότητα των εκάστοτε νέων µέτρων για τους ΓΤΟ είναι το κατά πόσον αυτά
είναι εφικτά, είναι δυνατόν να επιβληθούν και είναι συνεπή προς τις διεθνείς µας
υποχρεώσεις του ΗΒ δυνάµει του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για την βιοασφάλεια.
Θεωρούµε µάλιστα το τελευταίο κριτήριο ως ιδιαίτερα σηµαντικό για τις αναπτυσσόµενες
χώρες οι οποίες δεν έχουν την ικανότητα να εκπληρώσουν απαιτήσεις κατά πολύ υπέρτερες
των υποχρεώσεων αυτών. Το ΗΒ φρονεί ότι το κείµενο που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο
Περιβάλλοντος απέχει από το να πληροί ικανοποιητικά τα εν λόγω κριτήρια.

Κατά πρώτον, η ένταξη στο πεδίο εφαρµογής του µέτρου των απαιτήσεων ανιχνευσιµότητας
και επισήµανσης για προϊόντα που παράγονται από ΓΤΟ αλλά δεν περιέχουν ανιχνεύσιµο
γενετικώς τροποποιηµένο υλικό είναι αδύνατο να επιβληθεί και ενδεχοµένως κινδυνεύει να
υπονοµεύσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. ∆εύτερον, όσον αφορά τα κατώτατα όρια
για την τυχαία παρουσία ΓΤΟ που ενεργοποιούν τις απαιτήσεις αυτές, το ΗΒ θεωρεί ότι το
1% είναι το κατώτατο όριο που µπορεί να επιτευχθεί και να ανιχνευθεί επί του παρόντος µε
αξιώσεις αξιοπιστίας.

Τρίτον, ως προς τον εντοπισµό ΓΤΟ σε χύδην φορτία βασικών γεωργικών προϊόντων,
θεωρούµε ότι η νοµοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να είναι συνεπής προς τις διεθνείς µας
υποχρεώσεις δυνάµει του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για την βιοασφάλεια.

Το ΗΒ κρίνει ότι το κείµενο που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο δεν λαµβάνει επαρκώς υπόψη
τις ανησυχίες αυτές. Κατά συνέπεια, η αντιπροσωπία ΗΒ αποφάσισε να ψηφίσει κατά της
κοινής θέσης».

                                         





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 25.3.2003
SEC(2003) 362 τελικό

2001/0180 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε τη δεύτερη υποπαράγραφο 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την ανιχνευσιµότητα και την επισήµανση των γενετικώς

τροποποιηµένων οργανισµών καθώς και την ανιχνευσιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών
που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς και για την τροποποίηση

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
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2001/0180 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε τη δεύτερη υποπαράγραφο 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την ανιχνευσιµότητα και την επισήµανση των γενετικώς

τροποποιηµένων οργανισµών καθώς και την ανιχνευσιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών
που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς και για την τροποποίηση

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

∆ιαβίβαση της πρότασης στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(COM(2001)182 τελικό - 2001/0180(COD)) σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 1
της συνθήκης - 20 Αυγούστου 2001

Γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών - 16 Μαΐου 2002

Γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής -21 Μαρτίου 2002

Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -
πρώτη ανάγνωση - 3 Ιουλίου 2002

Τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής - 13 Σεπτεµβρίου 2002

Κατόπιν της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε το άρθρο 250
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση µε ειδική
πλειοψηφία στις 17.3.2003.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση καθορίζει τις απαιτήσεις για την εναρµόνιση του κοινοτικού πλαισίου
όσον αφορά την ανιχνευσιµότητα και την επισήµανση των γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) καθώς και την ανιχνευσιµότητα τροφίµων και
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς καθόλα
τα στάδια διάθεσής τους στην αγορά:

– Οι φορείς διακίνησης καλούνται να συγκροτήσουν συστήµατα και διαδικασίες
που να εντοπίζουν σε ποιον και από ποιον διατίθενται προϊόντα.

– Οι φορείς διακίνησης διαβιβάζουν ειδικές πληροφορίες σχετικά µε την
ταυτότητα ενός προϊόντος ως προς τους επιµέρους ΓΤΟ που περιέχει
(αποκλειστικοί µοναδικοί (αναγνωριστικοί) κωδικοί) ή κατά πόσον παράγεται
από ΓΤΟ.
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– Οι φορείς εκµετάλλευσης διατηρούν ειδικές πληροφορίες επί πενταετία τις
οποίες και διαθέτουν στις αρµόδιες αρχές εφόσον αυτές υποβάλουν σχετική
αίτηση.

Ο στόχος του πλαισίου αυτού είναι να διευκολυνθεί η ακριβής επισήµανση, η
περιβαλλοντική παρακολούθηση και η απόσυρση των προϊόντων.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά σχόλια

Εν γένει, η κοινή θέση ακολουθεί τη δοµή της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και
λαµβάνει πλήρως υπόψη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
ενσωµατώθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποστήριξε την κοινή
θέση, η οποία και εγκρίθηκε µε ειδική πλειοψηφία.

3.2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση

Κατά τη σύνοδο ολοµέλειας της 3ης Ιουλίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε 29 τροπολογίες. Συνολικά 12 εξ αυτών (οι τροπολογίες 9, 10, 11, 12, 13,
14, 24, 29, 30, 31, 35 και 47) ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής πλήρως, εν µέρει ή κατ’αρχήν. Περαιτέρω 3 τροπολογίες (οι τροπολογίες
2, 6 και 52) ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση εν µέρει ή κατ’αρχήν φθάνοντας έτσι
συνολικά τις 15.

Οι υπόλοιπες 14 τροπολογίες (οι τροπολογίες 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 32 & 33,
39, 48, 50, 51 και 55) δεν ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής ή την κοινή θέση. Οι τροπολογίες αυτές δεν έγιναν δεκτές για λόγους
νοµικής συνέπειας και νοµοθετικής προσέγγισης, σαφήνειας ως προς την τεχνική
ορολογία, πρακτικότητας, σκοπιµότητας ή δυνατότητας εφαρµογής, καθώς και
αποφυγής υπερβολικών διοικητικών υποχρεώσεων για τους φορείς εκµετάλλευσης
και τις εθνικές αρχές.

3.2.1. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή στην
τροποποιηµένη πρότασή της και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες 9, 10, 11 και 13 διευκρινίζουν τους ορισµούς για "τους γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς", "το φορέα διακίνησης", το "τρόφιµο" και την
έννοια του "προσυσκευασµένου" προϊόντος. Οι τροπολογίες ενσωµατώθηκαν στα
άρθρα 3 παράγραφος 1, 3 παράγραφος 5, 3 παράγραφος 7 και 3 παράγραφος 10,
της κοινής θέσης αντιστοίχως.

Το πεδίο εφαρµογής της πρότασης καλύπτει προϊόντα, τα οποία περιέχουν ή
αποτελούνται από ΓΤΟ, τα οποία "διατίθενται στην αγορά" αλλά δεν περιλαµβάνει
τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται υπό συνθήκες περιορισµού. Η τροπολογία
12, ως εκ τούτου, ορθά αφαιρεί τις δραστηριότητες που αφορούν την "περιορισµένη
χρήση" γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών από το πεδίο που καλύπτει η
"διάθεση στην αγορά". Το στοιχείο αυτό ενσωµατώθηκε στο άρθρο 3 παράγραφος
10 της κοινής θέσης περιλαµβάνοντας τον ορισµό για τη "διάθεση στην αγορά" από
το άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ο
ορισµός της έννοιας της διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε την ειδική κοινοτική
νοµοθεσία βάσει της οποίας χορηγείται άδεια για το προϊόν, θα πρέπει να ισχύει για
την εκάστοτε περίπτωση.
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Η τροπολογία 14 παρέχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιείται σαφέστερη διατύπωση
για την επισήµανση των προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ αναφέροντας το όνοµα της
καλλιέργειας ή του ΓΤΟ στην ετικέτα του προϊόντος. Αυτό δεν έρχεται ουσιαστικά
σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και
συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 4 παράγραφος 6 της κοινής θέσης.

Η τροπολογία 29 προσθέτει ορισµένα στοιχεία στο κείµενο που αρχικά είχε προταθεί
για τα µέτρα επιθεώρησης και ελέγχου στο πλαίσιο του άρθρου 9 παράγραφος 1 της
πρότασης της Επιτροπής, και έγινε εν µέρει δεκτή. Οι λέξεις "συµπεριλαµβανοµένων
δειγµατοληψιών και (ποιοτικών και ποσοτικών) δοκιµών" προσετέθη στο άρθρο 9
παράγραφος 1 της κοινής θέσης δεδοµένου ότι τα µέτρα αυτά ενδέχεται να
αποτελούν συστατικό στοιχείο των επιθεωρήσεων και των ελέγχων. Ωστόσο, η
συµπληρωµατική αναφορά στην αξιολόγηση των κινδύνων που περιείχε η εν λόγω
τροπολογία δεν περιλήφθηκε δεδοµένου ότι οι διαδικασίες επιθεωρήσεων και
ελέγχων αποτελούν συστατικό στοιχείο της διαχείρισης των κινδύνων και όχι της
αξιολόγησής τους.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη να συµµετάσχουν τα κράτη µέλη στη
διαµόρφωση των κατευθυντήριων γραµµών και ως εκ τούτου τα στοιχεία της
τροπολογίας 30, που αφορούσαν την προς τούτο θέσπιση διαδικασίας επιτροπής,
συµπεριλήφθηκαν στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της κοινής θέσης. Η τροπολογία 47
αναφέρει ότι το έργο αντιστοίχων φορέων θα πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη
κατά την χάραξη των κατευθυντήριων γραµµών και έχει επίσης ενσωµατωθεί στο εν
λόγω άρθρο.

Η τροπολογία 31 αναφέρεται σε περαιτέρω µέτρα (µητρώα) που θα πρέπει να
ληφθούν ως προς τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους. Η καθιέρωση µητρώων που να
περιλαµβάνουν πληροφορίες για τις αλληλουχίες και υλικό αναφοράς για το ΓΤΟ
προβλέπεται ήδη στο άρθρο 31 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και το άρθρο
30 της πρότασης για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς
τροποποιηµένες ζωοτροφές. Αναφορά στα εν λόγω µητρώα για τον ως άνω σκοπό
έχει ήδη περιληφθεί στην αιτιολογική σκέψη 8 της κοινής θέσης.

Η τροπολογία 35 ορθά υπογραµµίζει ότι επιβάλλεται να διατίθενται ακριβείς
πληροφορίες ώστε να ασκείται ουσιαστικά το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής και
έχει ενσωµατωθεί στην αιτιολογική σκέψη 4 της κοινής θέσης.

Η τροπολογία 24 αναφέρεται στο γεγονός ότι, όσον αφορά την ανιχνευσιµότητα των
προϊόντων, για τις περιπτώσεις που τα συστήµατα αρίθµησης παρτίδων έχουν ήδη
καθιερωθεί σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Εξαιρέσεις προς τούτο µε στόχο
την ελάφρυνση των διοικητικών υποχρεώσεων των φορέων διακίνησης,
διευκρινίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της κοινής θέσης προσθέτοντας τα εξής:
"Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στο πρώτο στάδιο διάθεσης ενός
προϊόντος στην αγορά ή στην αρχική παραγωγή ή την επανασυσκευασία προϊόντος".

3.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή στην
τροποποιηµένη πρότασή της αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Όλες οι τροπολογίες που αποδέχθηκε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση πλήρως, εν µέρει ή κατ’αρχήν.
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3.2.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στην
τροποποιηµένη πρόταση αλλά ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες 2 και 6 αναφέρονται στην αρχή της προφύλαξης στο πλαίσιο των
στόχων και της εφαρµογής της πρότασης ως προς τα µέτρα ασφαλείας. Επιβάλλεται
να σηµειωθεί ότι η αρχή της προφύλαξης σχετίζεται µε αποφάσεις που αφορούν τη
διαχείριση των κινδύνων των προϊόντων ασχέτως προς την εφαρµογή του πλαισίου
της ανιχνευσιµότητας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν µπόρεσε να υποστηρίξει την
συµπερίληψη των ως άνω τροπολογιών στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανιχνευσιµότητα διευκολύνει την εφαρµογή
άλλων µέτρων, όπως η απόσυρση και η παρακολούθηση προϊόντων, ως µέσων
ασφαλείας. Ως εκ τούτου στο πλαίσιο αυτό ενσωµατώθηκε αναφορά στην αρχή της
προφύλαξης στην αιτιολογική σκέψη 3 της κοινής θέσης.

Η τροπολογία 52 µεταξύ άλλων τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί συνέπεια ως
προς την πρόταση για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς
τροποποιηµένες ζωοτροφές σχετικά µε τις ελάχιστες τιµές για τα υλικά που
προέρχονται από ΓΤΟ καθώς και ότι ανάλογες τιµές θα πρέπει να είναι χαµηλότερες
σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται χάρη στις προόδους της επιστήµης και της
τεχνολογίας. Η Επιτροπή δεν µπορούσε να αποδεχθεί την τροπολογία αυτή
δεδοµένου ότι οι ελάχιστες τιµές θα έπρεπε να ισχύουν για ΓΤΟ και όχι µόνο για τα
υλικά που παράγονται από ΓΤΟ. Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι η επιβολή
υψηλότερων ή χαµηλότερων οριακών τιµών θα πρέπει να αποφασίζεται συναρτήσει
αφενός των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και αφετέρου των
κοινωνικο-οικονοµικών επιπτώσεων.

Ωστόσο, η Επιτροπή συµφωνεί µε την ιδέα της αναφοράς στις τιµές που περιέχει η
πρόταση για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες
ζωοτροφές επειδή ανάλογη αναφορά σχετίζεται τόσο µε τα προϊόντα που περιέχουν
όσο και µε τα προϊόντα που παράγονται από ΓΤΟ. Την στάση αυτή απηχεί η
αιτιολογική σκέψη 10 της κοινής θέσης.

3.3. Οι νέες διατάξεις που εισήγαγε στην κοινή θέση το Συµβούλιο και η θέση της
Επιτροπής

Επιπλέον των προαναφερθεισών µεταβολών, το Συµβούλιο καθιέρωσε πολλές άλλες
τροποποιήσεις. Πολλές εξ αυτών αποσκοπούν στη διευκρίνιση του κειµένου
µολονότι άλλες είναι ουσιαστικές αλλαγές. Η Επιτροπή κατ’αρχήν συµφωνεί µε τις
τροποποιήσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Οι αναφεροµένες τροποποιήσεις δεν
περιλαµβάνουν τις αλλαγές που υιοθετήθηκαν συνεπεία των τροποποιήσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες εξετάζονται στα τµήµατα 3.2.1 και 3.2.3.

Αιτιολογικές σκέψεις της κοινής θέσης

Ο πλήρης τίτλος της οδηγίας 2001/18/EΚ συντοµεύτηκε στην αιτιολογική σκέψη 1 ώστε να
διευκολυνθεί η αντίστοιχη παραποµπή δεδοµένου ότι η σχετική υποσηµείωση αναφέρεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα όπου παρατίθεται ο πλήρης τίτλος. Αφαιρέθηκε από την
προτεινόµενη τροποποίηση της οδηγίας οιαδήποτε αναφορά στον κανονισµό για τα γενετικώς
τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές για λόγους νοµικής
ορθότητας.
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Στην τελευταία πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 2 προσετέθη η λέξη "συνεπώς" ώστε να
εξασφαλιστεί γλωσσική συνέπεια.

Η αιτιολογική σκέψη 3 αναφέρεται ειδικά στα οικοσυστήµατα ως προς τις απρόβλεπτες
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στα αγγλικά η λέξη ‘to’ στην πρώτη πρόταση
αντικαταστάθηκε από τη λέξη ‘on’ για να εξασφαλιστεί γλωσσική συνέπεια.

Στην αιτιολογική σκέψη 4 προσετέθη ο πλήρης τίτλος του µελλοντικού κανονισµού για τα
γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές για λόγους
νοµικής ορθότητας και προσετέθη αντίστοιχη επίσηµη παραποµπή σε υποσηµείωση. Για
διευκρίνιση του κειµένου στα αγγλικά ‘to enable’ (να καταστεί δυνατό) πριν από τις λέξεις "ο
έλεγχος και η εξακρίβωση των ισχυρισµών που περιέχει η εκάστοτε επισήµανση"
(παρατήρηση που δεν έχει νόηµα για το ελληνικό κείµενο).

Στο αγγλικό κείµενο προσετέθη η λέξη ‘the’ πριν από τις λέξεις ‘appropriate traceability’
στην αιτιολογική σκέψη 6 προκειµένου να εξασφαλιστεί γλωσσική ακρίβεια (η παρατήρηση
αυτή δεν έχει νόηµα για το ελληνικό κείµενο).

Μια νέα αιτιολογική σκέψη 7 προσετέθη µε στόχο να διευκρινιστεί ότι οι αντίστοιχες
διατάξεις ισχύουν και για τις ζωοτροφές που δεν προορίζονται για την παραγωγή τροφίµων,
και ιδίως για τις ζωοτροφές κατοικίδιων.

Η αιτιολογική σκέψη 7 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής καθίσταται αιτιολογική
σκέψη 8.

Η αιτιολογική σκέψη 8 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής καθίσταται αιτιολογική
σκέψη 9.

Η αιτιολογική σκέψη 9 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής καθίσταται αιτιολογική
σκέψη 10. Προστέθηκε κείµενο µε σκοπό να τονιστεί η σύνδεση µε τον κανονισµό για τα
γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές ως προς τα
όρια.

Η αιτιολογική σκέψη 10 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής καθίσταται αιτιολογική
σκέψη 11, η οποία τροποποιήθηκε ώστε να εξασφαλίζεται νοµική ορθότητα σύµφωνα και µε
το άρθρο 10.

Η αιτιολογική σκέψη 11 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής καθίσταται αιτιολογική
σκέψη 12. Η λέξη "κωδικών" αντικαταστάθηκε από τις λέξεις "µοναδικών αναγνωριστικών
κωδικών" (και στο υπόλοιπο κείµενο) ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια προς την οδηγία
2001/18/ΕΚ όπου προβλέπεται η καθιέρωση "µοναδικών αναγνωριστικών στοιχείων".
(Παράλληλα στο ελληνικό κείµενο χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα και οι όροι
"αποκλειστικός κωδικός" (άρθρα 3 και 8)).

Η αιτιολογική σκέψη 12 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής καθίσταται αιτιολογική
σκέψη 13.

Άρθρα της κοινής θέσης

Άρθρο 1 (Στόχοι)

– Αντικατάσταση του αρχικού τίτλου, "θέµα", από τη λέξη "στόχοι" για µεγαλύτερη
σαφήνεια·
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– Αντικατάσταση των λέξεων "περιβαλλοντική παρακολούθηση" από τις λέξεις
"παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον" για λόγους αποσαφήνισης·

– Στο αγγλικό κείµενο προσετέθη το γράµµα ‘s’ στο τέλος της λέξης ‘objective’
(στόχος) για λόγους γλωσσικής ακρίβειας (η παρατήρηση αυτή δεν έχει νόηµα για το
ελληνικό κείµενο).

– Προσθήκη των λέξεων "κατά περίπτωση, στη υγεία"·

– Προσθήκη των λέξεων "την εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων διαχείρισης των
κινδύνων"·

– ∆ιευκρίνιση των προϋποθέσεων για την απόσυρση των προϊόντων προσθέτοντας τις
λέξεις "αν χρειάζεται".

Άρθρο 2 (Πεδίο εφαρµογής)

– Αφαίρεση των συστατικών των τροφίµων, των προσθέτων ουσιών στα τρόφιµα και
των αρτυµάτων από το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο (β), το πεδίο εφαρµογής το
οποίο καλύπτει τα τρόφιµα που παράγονται από ΓΤΟ, επειδή αυτά περιλαµβάνονται
στον ορισµό των τροφίµων (άρθρο 3 παράγραφος 7). Η εν λόγω τροπολογία είναι
συντακτικού χαρακτήρα και δεν µεταβάλλει το πεδίο εφαρµογής που αρχικά
πρότεινε η Επιτροπή.

– Αφαίρεση των πρώτων υλών ζωικής διατροφής, των σύνθετων ζωοτροφών και των
πρόσθετων υλών ζωικής διατροφής από το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο (γ), το
πεδίο εφαρµογής το οποίο καλύπτει τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ, επειδή
περιλαµβάνονται στον ορισµό των ζωοτροφών (άρθρο 3 παράγραφος 9). Η
τροπολογία αυτή είναι συντακτικού χαρακτήρα και δεν µεταβάλλει το πεδίο
εφαρµογής που αρχικώς πρότεινε η Επιτροπή.

– Πραγµατοποιήθηκε ορθή νοµική αναφορά στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93.

Άρθρο 3 (Ορισµοί)

– Στο αγγλικό κείµενο προσθήκη της λέξης ‘or’ (ή) µεταξύ των λέξεων ‘genetically
modified organism’ και ‘GMO’ ("γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός" και
"ΓΤΟ") στο άρθρο 3 παράγραφος 1 για λόγους σαφήνειας και νοµικής ακρίβειας (η
παρατήρηση αυτή δεν έχει νόηµα για το ελληνικό κείµενο)·

– Αντικατάσταση του "αποκλειστικού κωδικού" από το "µοναδικό αναγνωριστικό
κωδικό" (άρθρο 3 παράγραφος 4) ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια προς την οδηγία
2001/18/EΚ (η παρατήρηση αυτή δεν έχει νόηµα για το ελληνικό κείµενο)·

– Η προσθήκη των όρων "φυσικό ή νοµικό" µπροστά από τον όρο "πρόσωπο" (στο
άρθρο 3 παράγραφος 5) επειδή είθισται να χρησιµοποιείται αυτή η διατύπωση κατά
τον νοµικώς αποδεκτό ορισµό του "προσώπου"·

– Προσθήκη του ορισµού του "τελικού καταναλωτή" (νέο άρθρο 3 παράγραφος 6)
δεδοµένου ότι ο όρος εµφανίζεται στα άρθρα 3 παράγραφος 5 και 4 παράγραφος 6
εδάφιο (β)·
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– Ο ορισµός για το "τρόφιµο" (άρθρο 3 παράγραφος 6 της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής) καθίσταται άρθρο 3 παράγραφος 7·

– Προσθήκη του ορισµού για τα "συστατικά" (νέο άρθρο 3 παράγραφος 8) δεδοµένου
ότι ο όρος αυτός εµφανίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφια (α) και (γ)·

– Εξάλειψη των ορισµών για τα "πρόσθετα τροφίµων", "αρτύµατα", "ζωοτροφές",
"σύνθετες ζωοτροφές", "πρώτες ύλες ζωοτροφών" και "πρόσθετες ύλες ζωοτροφών"
(άρθρα 3 παράγραφος 7, 8, 9, 10, 11 και 12 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής)
επειδή οι όροι αυτοί δεν εµφανίζονται στην κοινή θέση (βλ. άρθρο 2 ανωτέρω)·

– Ο ορισµός της "διάθεσης στην αγορά" (άρθρο 3 παράγραφος 13 της αρχικής
πρότασης της Επιτροπής) καθίσταται άρθρο 3 παράγραφος 10·

– Ο ορισµός "του πρώτου σταδίου της διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά" (άρθρο 3
παράγραφος 14 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής) καθίσταται άρθρο 3
παράγραφος 11·

– Ο ορισµός του "προσυσκευασµένου προϊόντος" (άρθρο 3 παράγραφος 15 της
αρχικής πρότασης της Επιτροπής) καθίσταται άρθρο 3 παράγραφος 12·

Άρθρο 4 (Απαιτήσεις ανιχνευσιµότητας και επισήµανσης για προϊόντα που αποτελούνται
από ή περιέχουν ΓΤΟ)

– Αντικατάσταση του τίτλου "Απαιτήσεις ανιχνευσιµότητας και επισήµανσης για τους
ΓΤΟ" της αρχικής πρότασης της Επιτροπής από τον τίτλο "Απαιτήσεις
ανιχνευσιµότητας και επισήµανσης για τα προϊόντα που αποτελούνται από ή
περιέχουν ΓΤΟ" ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια σε ολόκληρο το κείµενο·

– Υποδιαίρεση και αναδιάρθρωση του άρθρου ώστε να αποτελείται πλέον από
χωριστά τµήµατα µε τους τίτλους "Ανιχνευσιµότητα", "Επισήµανση" και
"Εξαιρέσεις" ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη σαφήνεια·

– Αναδιάταξη και επισήµανση των παραγράφων και υποπαραγράφων σύµφωνα µε τη
νέα δοµή.

A. Ανιχνευσιµότητα

– Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής καθίσταται
άρθρο 4 παράγραφος 1, ενώ παράλληλα προστίθεται η λέξη "εγγράφως" όσον
αφορά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται για λόγους ασφάλειας δικαίου·

– Αντικατάσταση της λέξης "κωδικός" µε τις λέξεις "µοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός" (άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο (β)) ώστε να εξασφαλιστεί η
συνέπεια προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (η παρατήρηση αυτή δεν
έχει νόηµα για το ελληνικό κείµενο)·

– Το άρθρο 4 παράγραφος 3 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής καθίσταται
άρθρο 4 παράγραφος 2, ενώ προστίθεται παράλληλα η λέξη "εγγράφως" όσον
αφορά τη διαβίβαση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για λόγους
ασφάλειας δικαίου·
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– Το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερη παράγραφος της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής καθίσταται άρθρο 4 παράγραφος 3. Το κείµενο της παραγράφου
αυτής, το οποίο προβλέπει παρέκκλιση από τις απαιτήσεις περί
ανιχνευσιµότητας του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδάφιο (β) για τα προϊόντα τα
οποία περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ και χρησιµοποιούνται ως είδη
ανθρώπινης ή ζωικής διατροφής ή προορίζονται για µεταποίηση
αντικαθίστανται από το κείµενο:

‘Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία αποτελούνται ή περιέχουν µείγµατα
ΓΤΟ και τα οποία θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και άµεσα ως τρόφιµο ή
ζωοτροφή ή για µεταποίηση, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 σηµείο (β) µπορούν να αντικαταθίστανται από δήλωση χρήσης
από το φορέα διακίνησης, συνοδευόµενη από κατάλογο αποκλειστικών
κωδικών για όλους τους ΓΤΟ που έχουν χρησιµοποιηθεί για να αποτελέσουν
µείγµα’

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρχική έκφραση "που ενδεχοµένως περιέχουν" στο
αρχικό κείµενο της Επιτροπής αντικαθίσταται από τις λέξεις "που έχουν ήδη
χρησιµοποιηθεί". Η Επιτροπή τάσσεται αναφανδόν υπέρ της αρχικής σύνταξης
αλλά αποδέχεται και την εναλλακτική σύνταξη της κοινής θέσης στο πλαίσιο
της επίτευξης γενικής συµφωνίας·

– Επιπλέον αναφορά στη "φύλαξη των πληροφοριών" στο άρθρο 4
παράγραφος 4 και αντικατάσταση της λέξης "προσώπου" από τη λέξη "φορέα"
(δεδοµένου ότι υφίσταται αντίστοιχος ορισµός στο άρθρο 3 παράγραφος 5).

– Στο αγγλικό κείµενο αντικατάσταση της λέξης ‘are’ από τις λέξεις ‘shall be’
στο άρθρο 4 παράγραφος 5 για λόγους νοµικής ορθότητας (η παρατήρηση
αυτή δεν έχει νόηµα για το ελληνικό κείµενο).

B. Επισήµανση

– Το νέο άρθρο 4 παράγραφος 1 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, σχετικά
µε τα προσυσκευασµένα προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ
καθίσταται άρθρο 4 παράγραφος 6 εδάφιο (α)·

– Προστίθεται νέα παράγραφος (β) µε στόχο την κάλυψη προϊόντων τα οποία
περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ δίχως προσυσκευασία.

– Καθιέρωση νέας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται προσέγγιση για την
επισήµανση παρεµφερής, ως προς τις άλλες κοινοτικές απαιτήσεις, εν σχέσει
προς την ανιχνευσιµότητα (βλ. άρθρο 4 παράγραφος 5) συγκριτικά προς τη
δοµή της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. (η παρατήρηση αυτή δεν αφορά το
ελληνικό κείµενο ή δεν έχει σηµειωθεί στο ελληνικό κείµενο).

Γ. Εξαιρέσεις

– Εισαγωγή των νέων άρθρων 4 παράγραφος 7 και 4 παράγραφος 8 όσον
αφορά την εξαίρεση των συµπτωµατικών ιχνοποσοτήτων ΓΤΟ σύµφωνα µε τα
όρια που καθορίζονται στην πρόταση για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα
και γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές (άρθρο 4 παράγραφος 8) και οδηγία
2001/18/ΕΚ (άρθρο 4 παράγραφος 7). Τα εν λόγω άρθρα αντικαθιστούν το
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άρθρο 6 παράγραφος 3 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και αναφέρεται
στα αντίστοιχα άρθρα της πρότασης για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα
και ζωοτροφές καθώς και την οδηγία 2001/18/ΕΚ ως προς τα κατώτατα όρια.

Άρθρο 5 (Απαιτήσεις ανιχνευσιµότητας για προϊόντα τροφίµων και ζωοτροφών που
παράγονται από ΓΤΟ)

– Αντικατάσταση του τίτλου ‘Απαιτήσεις ανιχνευσιµότητας για προϊόντα τα οποία
παράγονται από ΓΤΟ’ της αρχικής πρότασης της Επιτροπής από τον τίτλο
‘Απαιτήσεις ανιχνευσιµότητας για προϊόντα τροφίµων και ζωοτροφών που
παράγονται από ΓΤΟ’ ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια σε ολόκληρο το κείµενο·

– Προσθήκη της έκφρασης "εγγράφως" στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε
τη διαβίβαση των πληροφοριών για την ασφάλεια δικαίου. Αντικατάσταση στο
αγγλικό κείµενο ‘operators’ από τη λέξη ‘the operator’ για λόγους ασφάλειας
δικαίου (η παρατήρηση αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείµενο).

– ∆ιαγραφή των "πρόσθετων ουσιών και των αρτυµάτων" από το άρθρο 5
παράγραφος 1 εδάφιο (a) κατόπιν των αντιστοίχων διαγραφών στα άρθρα 2 εδάφιο
(β), 3 παράγραφος 6 και 3 παράγραφος 8 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής
δεδοµένου ότι καλύπτονται από τον ορισµό για το "τρόφιµο" στο άρθρο 3
παράγραφος 7.

– Πρόσθετη αναφορά στη "διατήρηση πληροφοριών" στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και
αντικατάσταση της λέξης "πρόσωπο" από τις λέξεις "φορέας διακίνησης"
(δεδοµένου ότι υφίσταται αντίστοιχος ορισµός στο άρθρο 3 παράγραφος 5)·

– Το νέο άρθρο 5 παράγραφος 4 όσον αφορά την εξαίρεση των συµπτωµατικών
ιχνοποσοτήτων ΓΤΟ σύµφωνα µε τα κατώτατα όρια που ορίζονται στην πρόταση για
τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές. Αυτή η παράγραφος
αντικαθιστά το άρθρο 6 παράγραφος 4 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και
αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα της πρότασης για τα γενετικώς τροποποιηµένα
τρόφιµα και γενετικώς τροποποιηµένε ζωοτροφές ως προς τα κατώτατα όρια.

Άρθρο 6 (Εξαιρέσεις)

– Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής διατηρείται στο
άρθρο 6 προσθέτοντας µια πρόταση ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές
απαιτήσεις για τα προϊόντα κατά το πρώτο στάδιο της διάθεσής τους στην αγορά
(σύµφωνα µε το τµήµα 3.2.1). 15 Στο αγγλικό κείµενο οι λέξεις ‘retain’ και
‘retained’ αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις ‘hold’ και ‘held’ για λόγους γλωσσικής
σαφήνειας (η παρατήρηση αυτή δεν έχει νόηµα για το ελληνικό κείµενο). Το κείµενο
απηχεί επίσης την αναδιάρθρωση των αντιστοίχων παραγράφων στο άρθρο 4·

– Κατάργηση του άρθρου 6 παράγραφος 2 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, που
θεωρείται περιττή δεδοµένου ότι ο τελικός καταναλωτής δεν περιλαµβάνεται στον
ορισµό του "φορέα διακίνησης" (άρθρο 3 παράγραφος 5)·

– ∆ιαγραφή του άρθρου 6 παράγραφος 3 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής
δεδοµένου ότι έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 4 παράγραφοι 7 και 8·
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– ∆ιαγραφή του άρθρου 6 παράγραφος 4 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής
δεδοµένου ότι έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 5 παράγραφος 4.

Άρθρο 7 (τροπολογία της οδηγίας 2001/18/EΚ)

– Στο αγγλικό κείµενο η λέξη ‘is’ αντικαθίσταται από τις λέξεις ‘shall be’ ώστε να
εξασφαλιστεί νοµική ορθότητα (η παρατήρηση αυτή δεν έχει νόηµα για το ελληνικό
κείµενο).

– Προστίθεται το νέο άρθρο 7 παράγραφος 2 ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια προς
τα κατώτατα όρια σύµφωνα µε την πρόταση για τα γενετικώς τροποποιηµένα
τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές.

Άρθρο 8 (Μοναδικό προσδιοριστικό στοιχείο)

– Αντικατάσταση στα αγγλικά του τίτλου ‘Unique codes’ ("Αποκλειστικοί κωδικοί")
στο κείµενο της αρχικής πρότασης της Επιτροπής από τις λέξεις ‘Unique identifiers’
(‘Μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο’) (και σε ολόκληρο το κείµενο) ώστε να
εξασφαλίζεται η συνέπεια προς την οδηγία 2001/18/EΚ (η παρατήρηση αυτή δεν
έχει νόηµα για το ελληνικό κείµενο)·

– Αφαιρείται κάθε αναφορά στις εξελίξεις στα διεθνή φόρα από τις παραγράφους (α)
και (β) και προστίθεται η εν λόγω αναφορά σε επόµενη παράγραφο ώστε να
αποφευχθεί ο περιττός διπλασιασµός της.

Άρθρο 9 (Μέτρα επιθεωρήσεων και ελέγχου)

– Ειδική αναφορά στις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους για τη διατήρηση προϊόντων
(άρθρο 9 παράγραφος 1) ώστε να τονισθεί ότι τα µέτρα αυτά µπορούν να
εφαρµοστούν για προϊόντα τα οποία διατηρούνται σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις·

– Συµπεριλαµβάνονται οι εθνικές αρµόδιες αρχές, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ως
φορείς των οποίων το έργο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη
κατευθύνσεων για τις δειγµατοληψίες και τις δοκιµές.

Άρθρο 10 (επιτροπή)

– Το κείµενο ανασυντάχθηκε και αναδιατυπώθηκε σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ ώστε να εξασφαλίζεται η νοµική ορθότητα·

Άρθρο 11 (Κυρώσεις)

– Εξάλειψη των λέξεων "των διατάξεων" δεδοµένου ότι περιττεύουν αφής στιγµής
υφίσταται παραποµπή στον κανονισµό·

– Εξάλειψη της αναφοράς στην "προθεσµία 180 ηµερών" και την "Επίσηµη
Εφηµερίδα" και αναφορά τους σε υποσηµείωση ώστε να εξασφαλίζεται νοµική
ορθότητα·

– Στο αγγλικό κείµενο οι λέξεις ‘at the latest’ αντικαθίστανται από τις λέξεις ‘not later
than’ για λόγους γλωσσικής αρτιότητας (η παρατήρηση αυτή δεν έχει νόηµα για το
ελληνικό κείµενο).
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Άρθρο 12 (Ρήτρα επανεξέτασης)

– Προσθήκη νέου άρθρου το οποίο να προβλέπει την επανεξέταση της εφαρµογής του
κανονισµού και την κατόπιν αυτής ενδεχόµενη τροποποίησή του, εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο, µε ιδιαίτερη αναφορά στην παρέκκλιση βάσει του άρθρου 4
παράγραφος 3.

Άρθρο 13 (Έναρξη ισχύος)

– Η λέξη "Κοινότητες" αντικαθίσταται από τη λέξη "Ένωση" για να εξασφαλιστεί
νοµική ορθότητα.

– Καθιέρωση δήλωσης σε συνδυασµό µε τη θέση σε ισχύ του κανονισµού (βλ.
παράρτηµα Ι).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

– Ως επί το πλείστον οι αλλαγές του Συµβουλίου καθιστούν σαφέστερη και
συνεπέστερη την αρχική πρόταση, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση, πρωτίστως
ως προς τα όρια, µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ και την πρόταση για τα γενετικώς
τροποποιηµένα τρόφιµα και γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές. Η
Επιτροπή εξακολουθεί εν µέρει να προβληµατίζεται σχετικά µε τη διατύπωση
του άρθρου 4 παράγραφος 3 (άρθρο 4 παράγραφος 2 στην αρχική πρόταση
της Επιτροπής) αλλά αποδέχεται την τελική σύνταξη του κείµενου ώστε να
επιτευχθεί συνολική συµφωνία.

– Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι θα ήταν λίαν επιθυµητό ο κανονισµός αυτός καθώς και
ο κανονισµός για τα γενετικώς τρόφιµα και γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές να
εφαρµοστούν ταυτόχρονα δεδοµένης της σχέσης τους και µπορεί, κατά συνέπεια, να
αποδεχθεί τη σύνδεση που επιχειρείται εν προκειµένω στη δήλωση του Συµβουλίου
(βλ. παράρτηµα I). Ωστόσο, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η δήλωση αυτή δεν θα
πρέπει να προδικάζει τη θέση σε ισχύ οιουδήποτε των ως άνω κανονισµών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆ήλωση του Συµβουλίου/της Επιτροπής εν σχέσει προς το άρθρο 13

"Το Συµβούλιο και η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τη σχέση µεταξύ του παρόντος κανονισµού ή
του κανονισµού για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες
ζωοτροφές, συµφώνησαν οι δυο κανονισµοί να καταστούν εφαρµοστέοι ταυτόχρονα. Προς
τούτο η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκδώσει και να
δηµοσιεύσει εγκαίρως στην Επίσηµη Εφηµερίδα το µέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 8
εδάφιο (α) µετά τη θέση σε ισχύ του προαναφερθέντος κανονισµού για τα τρόφιµα και τις
ζωοτροφές."

_____________


