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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0813/2008, του John Brian, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις των γενικών αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) αναφορικά 
με την εξέταση των αιτήσεων για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) δεν προστάτευσε τα συμφέροντα των ευρωπαίων 
πολιτών, δεν διασφάλισε την προστασία των καταναλωτών και δεν παρείχε ανεξάρτητες 
επιστημονικές συμβουλές. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, κατά την εξέταση των αιτήσεων για 
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή καλλιέργειες, η ΕΑΑΤ βασίζει την αξιολόγησή της σε 
δεδομένα που παρέχονται από τους αιτούντες, με αποτέλεσμα να είναι κατευθυνόμενη και 
μεροληπτική. Ο αναφέρων ασκεί επίσης κριτική στον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο η ΕΑΑΤ 
αξιολογεί τους φακέλους και θεωρεί ότι τα δεδομένα αυτών των αιτήσεων θα πρέπει να 
υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιβάλει στην ΕΑΑΤ την εφαρμογή των υψηλότερων προδιαγραφών επιστημονικής ηθικής 
στην ομάδα με θέμα τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και κατά την 
εξέταση αιτήσεων ΓΤΟ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) που ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 είναι ένας επιστημονικός φορέας, ανεξάρτητος από τα θεσμικά 
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όργανα1 της Ένωσης, με κύρια αποστολή να παρέχει επιστημονικές συμβουλές για τη 
νομοθεσία και τις πολιτικές της Κοινότητας σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο
αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.   

Η νομοθεσία ίδρυσης της ΕΑΑΤ προβλέπει μια επιστημονική επιτροπή και δέκα 
επιστημονικές ομάδες, που είναι υπεύθυνες για την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων 
στους διάφορους εξειδικευμένους τομείς εντός της αρμοδιότητας της ΕΑΑΤ, μία εκ των 
οποίων είναι η ομάδα ΓΤΟ. Τα μέλη τους είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, που 
εντοπίζονται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος και διορίζονται 
από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑΤ. Ο εσωτερικός κανονισμός και οδηγίες για τις 
δηλώσεις συμφερόντων, για τη συγκρότηση της επιστημονικής επιτροπής και των ομάδων,
και για την εφαρμογή μέτρων σχετικά με τις απαιτήσεις διαφάνειας και εμπιστευτικότητας
καθώς και σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΑΑΤ. 
Στις επιστημονικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν ad hoc εμπειρογνώμονες σε ομάδες 
εργασίας που συνεισφέρουν στο προπαρασκευαστικό έργο των επιστημονικών ομάδων και 
διέπονται από τον ίδιο εσωτερικό κανονισμό με τα μέλη των τελευταίων.

Τα μέλη των επιστημονικών ομάδων και οι ad hoc εμπειρογνώμονες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν ετήσια δήλωση συμφερόντων αναφέροντας πιθανά συμφέροντα που μπορούν να 
επηρεάσουν το έργο της ομάδας. Αυτές οι δηλώσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΑΑΤ. 
Παρομοίως, δημοσιεύονται και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της ομάδας εργασίας. 
Επιπλέον, για κάθε συνεδρίαση, οι εμπειρογνώμονες απαιτείται να δηλώνουν οποιοδήποτε 
συμφέρον μπορεί να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την ημερήσια 
διάταξη της συνεδρίασης. Αυτό αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία και πάλι 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο. Λόγω του γεγονότος ότι όλοι οι επιστήμονες που συμμετέχουν 
στην επιστημονική επιτροπή και τις ομάδες έχουν διάφορα συμφέροντα σε σχέση με τον 
τομέα της εργασίας τους, είναι απαραίτητο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ συμφερόντων 
και σύγκρουσης συμφερόντων.

Η ομάδα ΓΤΟ της ΕΑΑΤ αξιολογεί τις μελέτες που υποβάλλουν οι αιτούντες. Η αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ενδελεχή κριτήρια που 
θεσπίζουν οι αρχές του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Τα είδη μελετών προς 
υποβολή προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και του κανονισμού 
1829/2003/ που απαιτούν προσκόμιση λεπτομερών στοιχείων2 σύμφωνα με τα δημοσιευμένα 
έγγραφα καθοδήγησης της ΕΑΑΤ για την αξιολόγηση κινδύνου των ΓΤΟ. Στο πλαίσιο της 
αξιολόγησής της, η Αρχή δικαιούται επίσης να ζητά συμπληρωματικά δεδομένα και μπορεί 
πάντα να ζητά τη συνδρομή κάποιου οργανισμού αξιολόγησης τροφίμων ενός κράτους 
μέλους. Επιπλέον, η ομάδα ΓΤΟ της ΕΑΑΤ πάντοτε ελέγχει την ποιότητα των δοκιμών που 
πρέπει καταρχήν να εκτελούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια τα οποία τηρούν τα 
πρωτόκολλα ορθής εργαστηριακής πρακτικής και χρησιμοποιούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα του ΟΟΣΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, η διάρκεια των μελετών που απαιτούνται για την 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 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, της 1.2.2002
2 Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ που αναφέρει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στην κοινοποίηση
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εκτίμηση της ασφάλειας ενός προϊόντος προσδιορίζεται κατά περίπτωση.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση από την ΕΑΑΤ των μελετών που υποβάλλονται 
από τους αιτούντες αντιπροσωπεύει τη συνήθη πρακτική για την αξιολόγηση κινδύνου των 
φακέλων προς έγκριση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους άλλους τομείς που καλύπτονται από 
την ΕΑΑΤ, αλλά είναι και η πρακτική των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την 
αξιολόγηση φακέλων προς έγκριση σε άλλους τομείς, όπως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων, και επίσης αντικατοπτρίζει την κατάσταση διεθνώς. Εξάλλου, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι οι γνωμοδοτήσεις της ΕΑΑΤ σχετικά με τους ΓΤΟ δεν περιορίζονται μόνο 
στα παρεχόμενα δεδομένα, όπως είναι οι φάκελοι αίτησης έγκρισης, αλλά λαμβάνουν επίσης 
υπόψη μελέτες που διεξάγονται από ανεξάρτητους ερευνητές και δημοσιεύονται σε 
επιστημονικά περιοδικά, αξιολογούμενες από ομότιμους ειδικούς. Αυτές εντοπίζονται 
συστηματικά και αναφέρονται σε κάθε επιστημονική γνωμοδότηση.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ΕΑΑΤ, μαζί με άλλους συναφείς παράγοντες, 
λαμβάνονται υπόψη στην επακόλουθη απόφαση διαχείρισης κινδύνου, προτείνονται από την 
Επιτροπή και υπόκεινται σε κανονιστική διαδικασία που εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία 
μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών.

Πρέπει να τονιστεί ότι αυτά τα μέτρα λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και ενεργή 
συμμετοχή όχι μόνο της αρμόδιας εθνικής αρχής των κρατών μελών1 αλλά και του ευρέος 
κοινού. Η οδηγία 2001/18/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 προβλέπουν 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη 
διαδικασία έγκρισης, και προσφέρουν στο κοινό τη δυνατότητα να αποστέλλει σχόλια στην 
Επιτροπή μετά την αξιολόγηση κινδύνου και πριν τη λήψη της απόφασης έγκρισης.

Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί κύρια προτεραιότητα την προστασία της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, και δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι 
γενετικά τροποποιημένοι σπόροι, τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές εγκρίνονται μόνο όταν δεν 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο 
περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή έχει εμπιστοσύνη στο έργο που εκτελεί η ΕΑΑΤ, 
άποψη που συμμερίζεται, δηλώνοντάς το και πρόσφατα, η ευρεία πλειονότητα των κρατών 
μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του πλαισίου, που είναι πιθανόν το 
αυστηρότερο στον κόσμο και το οποίο παρακολουθούμε διαρκώς για πιθανές βελτιώσεις.

                                               
1 Βλέπε άρθρα 6 παράγραφος 4 και 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) No 1829/2003


