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Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το 
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης 
στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 
τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D059689/02 – 2019/2522(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της 
διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D059689/02),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και ζωοτροφές1, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 
παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη την ψηφοφορία της 3ης Δεκεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την 
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνώμη,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη 
θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη 
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή2,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 16 Απριλίου 2015 και δημοσιεύτηκε στις 5 

1 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
2 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.



Μαΐου 20151, καθώς και τη δήλωση που συμπληρώνει την επιστημονική γνώμη της 
EFSA σχετικά με την αίτηση (EFSA-GMO-DE-2011-95) για τη διάθεση στην αγορά 
γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου 5307 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, την 
εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από την 
εταιρεία Syngenta Crop Protection AG, η οποία λαμβάνει υπόψη μια πρόσθετη 
τοξικολογική μελέτη, που εγκρίθηκε από την EFSA στις 7 Μαρτίου 2018 και 
δημοσιεύθηκε στις 11 Απριλίου 20182,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους 
ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών3,

1 Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση (EFSA-GMO-DE-2011-95) για τη διάθεση 
στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου 5307 για χρήση σε τρόφιμα και 
ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
από την εταιρεία Syngenta Crop Protection AG, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

2 Δήλωση που συμπληρώνει την επιστημονική γνώμη της EFSA σχετικά με την αίτηση 
(EFSA-GMO-DE-2011-95) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου 
αραβοσίτου 5307 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, την εισαγωγή και επεξεργασία 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από την εταιρεία Syngenta Crop 
Protection AG, η οποία λαμβάνει υπόψη μια πρόσθετη τοξικολογική μελέτη, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

3 – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος 
αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να 
είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).

 – Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 
2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης 
στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 
τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71). 

 – Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 
87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19). 

 – Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 
87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17). 

 – Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-
2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233


– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Απριλίου 2011, η Syngenta Crop Protection AG 
υπέβαλε αίτηση, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Syngenta Crop Protection NV/SA, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση 
στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 («η 
αίτηση»), προς την εθνική αρμόδια αρχή της Γερμανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή 
αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 για χρήσεις διαφορετικές 
των τροφίμων και των ζωοτροφών, εκτός της καλλιέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 παράγει μια νέα 
παρασιτοκτόνο πρωτεΐνη, την eCry3.1Ab, η οποία είναι τοξική για ορισμένα 
κολεόπτερα και σκαθάρια, και που προέρχεται από τη σύντηξη και την αναδιάταξη 
τοξινών που απαντούν στη φύση στα εδαφικά βακτήρια, γνωστά ως Bacillus 
thuringiensis (Bt)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 
5307 εκφράζει επίσης την πρωτεΐνη phosphommanose isomerase (PMI), η οποία 
χρησιμοποιείται ως δείκτης επιλογής·

 – Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 
Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με 
συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108). 

 – Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου 
(Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111). 

 – Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς 
καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 
(ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 76). 

 – Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς 
τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 80). 

 – Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς 
τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 70). 

 – Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς 
τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 73).

 – Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-
236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 83). 

 – Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 



Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA κατέληξε στη γνώμη της του 2015 ότι δεν ήταν σε 
θέση να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του κινδύνου για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές 
λόγω των ανεπαρκειών στη μελέτη τοξικότητας 28 ημερών που προσκόμισε ο αιτών, 
ιδίως επειδή τα σύνολα δεδομένων προέρχονταν από δύο ξεχωριστά πειράματα και 
λόγω του ανεπαρκούς αριθμού ζώων που χρησιμοποιήθηκαν1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών υπέβαλε αργότερα νέα μελέτη τοξικότητας 28 ημερών· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η δεύτερη μελέτη δεν πληρούσε όλες τις απαιτήσεις 
των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης 28 
ημερών από το στόμα σε τρωκτικά2, όπως ζητήθηκε από την EFSA·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωσή της του 2018, η EFSA εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη 
σχετικά με την αίτηση αυτή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες Cry (τοξίνες Bt) έχουν 
αναγνωριστεί ως ουσίες με ενισχυτικά χαρακτηριστικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν 
να ενισχύσουν τις αλλεργιογόνες ιδιότητες άλλων τροφίμων, το στοιχείο αυτό δεν 
αναλύθηκε από την EFSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι προβληματικό, διότι οι 
τοξίνες Bt μπορούν να αναμιχθούν με αλλεργιογόνα σε τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως 
οι σπόροι σόγιας·

αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 
Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους 
με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και 
GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 34). 

 – Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 307 
της 30.8.2018, σ. 71). 

 – Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-
GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 67). 

 – Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-
68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές (ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 54). 

 – Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 



Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη μελέτη τοξικότητας 28 ημερών που έγινε δεκτή από την 
EFSA, δοκιμάστηκε μόνο η μεμονωμένη πρωτεΐνη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι 
έχει αποδειχθεί πως η τοξικότητα των τοξινών Bt μπορεί να ενισχυθεί μέσω 
αλληλεπιδράσεων με άλλες ενώσεις, όπως τα φυτικά ένζυμα, άλλες τοξίνες Bt και τα 
κατάλοιπα από τον ψεκασμό με ζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμή της 
τοξίνης Bt και σε μεμονωμένη μορφή δεν επιτρέπει, ως εκ τούτου, να συναχθούν 
συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπό της στην υγεία μετά την κατανάλωση1·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA επισήμανε ότι «ο αιτών εντόπισε σχετικές ομοιότητες 
μεταξύ της ακολουθίας αμινοξέων της eCry3.1Ab και των παρασπορινών, που θα 
μπορούσαν να δράσουν ως κυτταροτοξικές πρωτεΐνες σε κύτταρα θηλαστικών»2’ 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν προέβη σε περαιτέρω μελέτες’

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υπέβαλαν, κατά την 
τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πολλές επικριτικές παρατηρήσεις3·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια αρμόδια αρχή4, τα επίπεδα έκφρασης της 
eCry3.1Ab στους κόκκους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου 5307 υπερβαίνουν 
την προκαθορισμένη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα υπολειμμάτων, η οποία 
είναι 0,01 mg/kg όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5·

του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 
της 27.9.2018, σ. 55). 

 – Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-
44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 60). 

 – Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που 
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 
(DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 122). 

 – Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το 
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην 
αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 
τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 



ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για 
την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 35 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν οδήγησε στην έκδοση γνώμης, κάτι που 
σημαίνει ότι η αδειοδότηση δεν υποστηρίχθηκε από ειδική πλειοψηφία των κρατών 
μελών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης 
που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν τη χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην 
επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που 
υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η 
επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που 
αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο 
κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker 
έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική1·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη 
ανάγνωση2 τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του 

του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 
της 27.9.2018, σ. 127).

 – Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη 
MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), 
MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-
883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 133).

 – Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που 
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 
(DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051). 

 – Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 
MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-
ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία 



κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να 
υποβάλει νέα·

1. εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2. εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της 
Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, ο οποίος, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/20021, θα αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού 

από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της 
απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052). 

 – Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-
ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).



 – Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που 
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 
(MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0221).

 – Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × 
MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή 
τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση 
των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0222).

 – Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που 
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της 
σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0416).

 – Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × 
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 
που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ 
(Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0417).
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επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, καθώς και των συμφερόντων του περιβάλλοντος και των 
καταναλωτών, σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς 
τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3. ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για προώθηση των εργασιών σχετικά με την πρόταση 
της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011· καλεί το 
Συμβούλιο να προχωρήσει επειγόντως τις εργασίες του σε σχέση με την εν λόγω 
πρόταση της Επιτροπής·

5. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για 
την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε 
να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί 
ακατάλληλη·

6. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις για την έγκριση ΓΤΟ εάν δεν 
διατυπωθεί γνώμη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των 
ζώων, είτε πρόκειται για καλλιέργεια είτε για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

2 ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


