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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πλαίσιο της πρότασης 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θα ήθελε να υπενθυμίσει ορισμένα γεγονότα και στοιχεία σχετικά 
με την καλλιέργεια ΓΤΟ που θα αποτελέσουν τη βάση για συζήτηση: 
- σήμερα υπάρχουν 2 εγκεκριμένες καλλιέργειες ΓΤΟ στην ΕΕ: ο αραβόσιτος MON810 και η 
πατάτα Amflora·
- 17 καλλιέργειες ΓΤΟ αναμένουν έγκριση στην ΕΕ·
το 2009 καλλιεργήθηκαν συνολικά 94.800 εκτάρια με αραβόσιτο MON810 σε πέντε κράτη μέλη 
(Ισπανία, Τσεχική Δημοκρατία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία), εκ των οποίων το 80 % 
στην Ισπανία, (σε σύγκριση με 107.700 εκτάρια το 2008, δηλαδή πριν η Γερμανία διακόψει την 
καλλιέργεια αυτή). 
Η πατάτα Amflora καλλιεργείται σήμερα σε 3 κράτη μέλη: Σουηδία, Γερμανία και Τσεχική 
Δημοκρατία.  

Το 2009, 14 εκατ. γεωργοί παγκοσμίως φύτευσαν 134 εκατ. εκτάρια με ΓΤΟ1, με 64 εκατ. στις 
ΗΠΑ, περισσότερα από 21 εκατ. στη Βραζιλία και την Αργεντινή αντίστοιχα και περισσότερα 
από 8 εκατ. εκτάρια σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Ινδία. 

Από τα στοιχεία αναδεικνύεται το σημερινό αδιέξοδο που υπάρχει ως προς τη λήψη αποφάσεων 
για τους ΓΤΟ στην ΕΕ και η έλλειψη απαντήσεων σε γνήσιες ανησυχίες γεωργών και 
καταναλωτών.  

Μια προσέγγιση της νέας τεχνολογίας βασισμένη στην επιστήμη 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι βασικές αρχές για τον προσδιορισμό της ασφάλειας των 
νέων τεχνολογιών θα πρέπει να είναι οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και 
μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο. Χωρίς το υπόβαθρο των επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων στις οποίες θα θεμελιωθούν οι αποφάσεις για την ασφάλεια των νέων μεθόδων 
και πρακτικών, η κοινωνία διατρέχει τον κίνδυνο να λαμβάνονται οι αποφάσεις με βάση όχι το 
τι είναι ασφαλές, αλλά το τι είναι δημοφιλές. Οι αποφάσεις για την ασφάλεια που βασίζονται 
στην επιστημονική γνώση δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλα στοιχεία, όπως 
κοινωνικοοικονομικές ανησυχίες ή δεοντολογικές εκτιμήσεις. Ο συντάκτης γνωμοδότησης 
αναγνωρίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής ως έχει δεν υπονομεύει την κοινή διαδικασία 
έγκρισης ΓΤΟ στην Ευρώπη. 

Περιεχόμενο της πρότασης 

Κατά την Επιτροπή, παράλληλα με ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την έγκριση 
προϊόντων που αποτελούνται ή παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), 
επιδίωξη της πρότασης είναι "να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων", "να ληφθούν 
υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες" και "να δοθεί επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη για να 
αποφασίζουν σχετικά με την καλλιέργεια ΓΤΟ μετά την έγκρισή τους σε επίπεδο ΕΕ". 
Μολονότι οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν 

                                               
1 Τα στοιχεία αφορούν τον αραβόσιτο, τη σόγια και τους σπόρους κράμβης.
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εκφράσει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά αντίστοιχα την ασφάλεια δικαίου, τις πιθανές απειλές 
κατά της ενιαίας αγοράς και ασυμβατότητες με τον ΠΟΕ, ο συντάκτης γνωμοδότησης, έχοντας 
σταθμίσει όλα τα επιχειρήματα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τελικά η πρόταση μπορεί να 
υλοποιήσει τους στόχους της Επιτροπής και να δώσει την ευκαιρία να σημειωθεί πρόοδος, 
συμβάλλοντας στην υπέρβαση του αδιεξόδου που υπάρχει στο θέμα της λήψης αποφάσεων για 
τους ΓΤΟ στην ΕΕ. 

Θέση 

Η γενική προσέγγιση του συντάκτη γνωμοδότησης είναι να ενισχυθεί η πρόταση της Επιτροπής 
για να απαντά στις ανησυχίες σχετικά με την εσωτερική αγορά και τη συμμόρφωση με τον 
ΠΟΕ. 
Ο συντάκτης γνωμοδότησης προσέθεσε επίσης την απαίτηση τήρησης της αρχής της 
αναλογικότητας και της ελεύθερης επιλογής για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. 
Επιδίωξή του είναι επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προστασία στους παραγωγούς που επιθυμούν 
να καλλιεργούν προϊόντα χωρίς ΓΤΟ και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη που 
κάνουν χρήση της ευελιξίας αυτής.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ακόμη ότι θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση κατά περίπτωση όταν αποφασίζουν να κάνουν χρήση αυτής νέας 
εξουσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί αφορούν συγκεκριμένες 
καλλιέργειες. Έτσι θα αναγνωρίζεται το γεγονός ότι διαφορετικές καλλιέργειες ΓΤΟ ενδέχεται 
να συνιστούν διαφορετικές απειλές και πλεονεκτήματα ανάλογα με την περιοχή και ότι, κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη 
μέλη σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

Προκειμένου να είναι σεβαστή η ελεύθερη επιλογή, όπως αναγνωρίζεται στα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 και στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2010 (NAT 480 - CESE 1623/2010), θα πρέπει 
να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν ισχυρούς κανόνες για τη συνύπαρξη στην 
επικράτειά τους.  Προς τούτο απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 26α της οδηγίας 2001/18/ΕΚ 
προκειμένου να υπάρξει η διαβεβαίωση προς τους παραγωγούς και τους καταναλωτές 
προϊόντων χωρίς ΓΤΟ που επιθυμούν να καλλιεργούν ή να αγοράζουν προϊόντα χωρίς ΓΤΟ ότι 
το δικαίωμά τους αυτό θα διαφυλαχθεί. Ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί επίσης ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση της ευελιξίας που παρέχεται βάσει του άρθρου 26α και 
της νέας σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συνύπαρξη 
πριν να εγκριθούν νέα περιοριστικά μέτρα βάσει του προτεινόμενου άρθρου 26β. 

Παράλληλα με τα μέτρα συνύπαρξης και προκειμένου να προστατευθούν οι παραγωγοί 
προϊόντων χωρίς ΓΤΟ από την οικονομική ζημία που προκαλεί η τυχαία παρουσία ΓΤΟ στους 
αγρούς και τους σπόρους τους, ο συντάκτης γνωμοδότησης καλεί επίσης την Επιτροπή να 
εκπονήσει πρόταση σχετικά με τα τεχνικά όρια για την επισήμανση των ιχνών ΓΤΟ σε 
συμβατικούς σπόρους στο χαμηλότερο εφικτό, αναλογικό και λειτουργικό επίπεδο για όλους 
τους οικονομικούς παράγοντες, όπως ζητείται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ης 
Δεκεμβρίου 2008.

Τέλος, εκ παραλλήλου με τη μέριμνα για τη διασφάλιση της αναλογικότητας των περιοριστικών 
μέτρων και της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να γίνεται σεβαστή η 
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ελεύθερη επιλογή των γεωργών και των καταναλωτών, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να 
ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους γεωργούς στο πλαίσιο της εξεταζόμενης πρότασης. Για 
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιοποιούν και να εφαρμόζουν 
τους περιορισμούς που σκοπεύουν να θεσπίσουν κάνοντας χρήση της νέας εξουσίας  που 
παρέχει το άρθρο 26β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη 
της περιόδου σποράς, προκειμένου οι γεωργοί να μπορούν να προγραμματίζουν εκ των 
προτέρων και με μια ορισμένη βεβαιότητα.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι, κατά συνέπεια, έτοιμος να υποστηρίξει την εξεταζόμενη 
πρόταση, υπό τον όρο ότι θα εγκριθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις που προτείνονται στην ανά 
χείρας γνωμοδότηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δυνάμει αυτού του συνόλου 
νομοθεσίας, οι ΓΤΟ για καλλιέργεια 
υποβάλλονται σε ατομική αξιολόγηση 
κινδύνου πριν να εγκριθούν για να 
διατεθούν στην αγορά της Ένωσης. Ο 
στόχος αυτής της διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(2) Δυνάμει αυτού του συνόλου 
νομοθεσίας, οι ΓΤΟ για καλλιέργεια 
υποβάλλονται σε ατομική αξιολόγηση 
κινδύνου πριν να εγκριθούν για να 
διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, που 
λαμβάνει υπόψη, δυνάμει του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ, τις άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις, ταχυφανείς και οψιφανείς, 
που σωρεύονται μακροπρόθεσμα στην 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ο 
στόχος αυτής της διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η πείρα έδειξε ότι η καλλιέργεια ΓΤΟ 
αποτελεί ζήτημα που αντιμετωπίζεται 
ενδελέχεστερα από τα κράτη μέλη είτε σε 
κεντρικό είτε σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Αντίθετα με ζητήματα που 
συνδέονται με τη διάθεση στην αγορά και 
την εισαγωγή ΓΤΟ, που πρέπει να 
παραμείνουν νομοθετικά ρυθμισμένα σε 
επίπεδο ΕΕ για να διατηρηθεί η εσωτερική 
αγορά, η καλλιέργεια ΓΤΟ αναγνωρίστηκε 
ως ζήτημα με έντονη τοπική/περιφερειακή 
διάσταση. Σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη 
πρέπει να δικαιούνται να έχουν τη 
δυνατότητα να εγκρίνουν κανόνες σχετικά 
με την αποδοτική καλλιέργεια των ΓΤΟ 
στην επικράτειά τους, εφόσον ο ΓΤΟ έχει 
εγκριθεί νομίμως για να διατεθεί στην 
αγορά της ΕΕ.

(5) Η πείρα έδειξε ότι η καλλιέργεια ΓΤΟ 
αποτελεί ζήτημα που αντιμετωπίζεται 
ενδελέχεστερα από τα κράτη μέλη είτε σε 
κεντρικό είτε σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Αντίθετα με ζητήματα που 
συνδέονται με τη διάθεση στην αγορά και 
την εισαγωγή ΓΤΟ, που πρέπει να 
παραμείνουν νομοθετικά ρυθμισμένα σε 
επίπεδο ΕΕ για να διατηρηθεί η εσωτερική 
αγορά, η καλλιέργεια ΓΤΟ αναγνωρίστηκε 
ως ζήτημα με έντονη
τοπική/περιφερειακή/εδαφική και 
ιδιαίτερη διάσταση δεδομένου ότι 
πρόκειται για την αυτοδιάθεση των 
κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη 
πρέπει να δικαιούνται να έχουν τη 
δυνατότητα να εγκρίνουν δεσμευτικές 
νομικές διατάξεις σχετικά με την 
αποδοτική καλλιέργεια των ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, εφόσον ο ΓΤΟ έχει 
εγκριθεί νομίμως για να διατεθεί στην 
αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο 
να χορηγηθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
και με την αρχή της επικουρικότητας, 
περισσότερη ελευθερία να αποφασίζουν 

(6) Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο 
να χορηγηθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
και με την αρχή της επικουρικότητας, 
περισσότερη ευελιξία να αποφασίζουν 
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κατά πόσον επιθυμούν να διατηρούν 
καλλιέργειες ΓΤΟ ή όχι στην επικράτειά 
τους χωρίς να μεταβάλουν το σύστημα 
εγκρίσεων της Ένωσης για ΓΤΟ και
ανεξάρτητα από τα μέτρα που κάποια 
κράτη μέλη δικαιούνται να λάβουν κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 26α της οδηγίας
2001/18/EK για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.

κατά πόσον επιθυμούν να διατηρούν 
καλλιέργειες ΓΤΟ ή όχι στην επικράτειά 
τους χωρίς να μεταβάλουν το σύστημα 
εγκρίσεων της Ένωσης για ΓΤΟ και
παράλληλα με τα μέτρα που κάποια κράτη 
μέλη οφείλουν να λάβουν κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 26α της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
όπως τροποποιείται από τον παρόντα 
κανονισμό, για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 
επιτραπεί να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
τους και, αντίστοιχα, να τροποποιούν τα 
εν λόγω μέτρα, όταν το κρίνουν σκόπιμο, 
σε όλα τα στάδια της έγκρισης, της 
επανέγκρισης ή της απόσυρσης από την
αγορά των οικείων ΓΤΟ. Αυτό πρέπει να 
ισχύσει επίσης σε γενετικά τροποποιημένες 
ποικιλίες σπόρων και σχετικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού που διατίθεται 
στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και, ιδίως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/53/EK και 
2002/55/ΕΚ. Τα μέτρα πρέπει να 
αναφέρονται μόνον στην καλλιέργεια ΓΤΟ 
και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία και 
εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, 
και των προϊόντων συγκομιδής τους.
Παρομοίως, δεν πρέπει να θίγουν την 
καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού στα οποία 
ανευρίσκονται τυχαία ή τεχνικώς 

(7) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 
επιτραπεί να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια συγκεκριμένων ΓΤΟ, ομάδας 
ΓΤΟ που καθορίζεται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή όλων των ΓΤΟ 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
τους, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέτρα
έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη 
αξιολόγηση επιπτώσεων και δημόσια 
διαβούλευση και εφόσον τα μέτρα αυτά 
εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες,
περιλαμβανομένων των καλλιεργητών, 
τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν από την
έναρξη της σποράς. Η επιλογή αυτή που 
αφήνεται στα κράτη μέλη συνδέεται 
άμεσα με την κυριαρχία τους όσον αφορά 
την εδαφική διαχείριση και την 
ανάπτυξη, τη χρήση της γης και την 
ανάγκη διατήρησης της ποικιλομορφίας 
των οικοσυστημάτων.  Αυτό πρέπει να 
ισχύσει επίσης σε γενετικά τροποποιημένες 
ποικιλίες σπόρων και σχετικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού που διατίθεται 
στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και, ιδίως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/53/EK και 
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αναπόφευκτα ίχνη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών.

2002/55/ΕΚ. Τα μέτρα πρέπει να 
αναφέρονται μόνον στην καλλιέργεια ΓΤΟ 
και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία και 
εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, 
και των προϊόντων συγκομιδής τους.
Παρομοίως, δεν πρέπει να θίγουν την 
καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού στα οποία 
ανευρίσκονται τυχαία ή τεχνικώς 
αναπόφευκτα ίχνη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την 
έγκριση ΓΤΟ, το επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και της υγείας των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος που 
ορίζεται στην ΕΕ δεν μπορεί να 
αναθεωρηθεί από ένα κράτος μέλος και η 
κατάσταση αυτή δεν πρέπει να 
τροποποιηθεί. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους 
με βάση λόγους που συνδέονται με το 
δημόσιο συμφέρον άλλους από εκείνους 
που ήδη αντιμετωπίστηκαν από το 
εναρμονισμένο σύνολο κανόνων της ΕΕ 
που ήδη προβλέπει διαδικασίες για να 
λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να παρουσιάζει ένας ΓΤΟ για 
καλλιέργεια στην υγεία και το περιβάλλον.
Τα εν λόγω μέτρα πρέπει περαιτέρω να 
είναι σύμφωνα με τις Συνθήκες, ιδίως όσον 
αφορά την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ 
εθνικών και μη εθνικών προϊόντων και τα 
άρθρα 34 και 36 της συνθήκης για τη 

(8) Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την 
έγκριση ΓΤΟ, το επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και της υγείας των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος που 
ορίζεται στην Ένωση δεν μπορεί να 
αναθεωρηθεί από ένα κράτος μέλος και η 
κατάσταση αυτή δεν πρέπει να 
τροποποιηθεί. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια  συγκεκριμένων ΓΤΟ, ομάδας 
ΓΤΟ που καθορίζεται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή όλων των στο 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους με 
βάση δεόντως αιτιολογημένους λόγους
που συνδέονται με το δημόσιο συμφέρον 
άλλους από εκείνους που ήδη 
αντιμετωπίστηκαν από το εναρμονισμένο 
σύνολο κανόνων της ΕΕ που ήδη 
προβλέπει διαδικασίες για να λαμβάνονται 
υπόψη οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
παρουσιάζει ένας ΓΤΟ για καλλιέργεια 
στην υγεία και το περιβάλλον. Η διακριτή 
έννοια της «διαχείρισης του κινδύνου» 
όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΚ αριθ. 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου.

178/2002 μπορεί, ωστόσο, να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
αιτιολόγηση των εν λόγω μέτρων.  Τα
μέτρα αυτά δύνανται να δικαιολογηθούν 
επί τη βάσει στόχων γενικής πολιτικής 
όπως: 
- η ανάγκη διατήρησης ειδικών τύπων 
γεωργίας όπως βιολογικής γεωργίας ή 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, καθώς 
και παραδοσιακών τύπων γεωργίας, 
- λόγοι που σχετίζονται με την προστασία 
της ποικιλομορφίας της γεωργικής 
παραγωγής,
- η προστασία περιοχών χωρίς ΓΤΟ υπό 
τον όρο ότι τα υφιστάμενα μέτρα 
συνύπαρξης δεν επαρκούν για το σκοπό 
αυτό,
- η αδυναμία εφαρμογής της συνύπαρξης 
λόγω ειδικών γεωγραφικών συνθηκών 
(π.χ. μικρά νησιά, όρη, μικρή εθνική 
επικράτεια),
- κοινωνικοοικονομικοί λόγοι όπως η 
προστασία ειδικών προϊόντων ορεινής 
παραγωγής, πολιτική ή σήματα 
ποιότητας προϊόντος, 
- στόχοι ευρύτερης περιβαλλοντικής 
πολιτικής όπως ειδικοί βιότοποι, 
οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, 
εμφάνιση ανθεκτικότητας και διατήρηση 
χαρακτηριστικών του τοπίου, 
- εδαφική διαχείριση ή χωροταξία,
- άλλοι θεμιτοί λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος ή αντιμετώπιση ανησυχιών 
της κοινής γνώμης, δεόντως 
αιτιολογημένοι, αναλογικοί και μη 
εισάγοντες διακρίσεις.
Τα εν λόγω μέτρα πρέπει περαιτέρω να 
είναι σύμφωνα με τις Συνθήκες, ιδίως όσον 
αφορά την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ 
εθνικών και μη εθνικών προϊόντων, την 
αρχή της αναλογικότητας και τα άρθρα 34 
και 36 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις 
σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της 
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Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τα 
μέτρα αυτά θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν το δέοντα σεβασμό για την 
ελευθερία επιλογής των παραγωγών και 
των καταναλωτών. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, ο σκοπός του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι να εναρμονίσει τους 
όρους καλλιέργειας στα κράτη μέλη, αλλά 
να χορηγήσει την ελευθερία στα κράτη 
μέλη να επικαλούνται άλλους λόγους από 
την επιστημονική αξιολόγηση των 
κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον 
και τη συνύπαρξη καλλιέργειας ΓΤΟ στην
επικράτειά τους. Επιπλέον, ένας από τους 
σκοπούς της οδηγίας 98/34/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών, που είναι να 
επιτραπεί στην Επιτροπή να εξετάσει την 
έγκριση δεσμευτικών πράξεων σε επίπεδο 
ΕΕ, δεν θα εξυπηρετούνταν από τη 
συστηματική κοινοποίηση των μέτρων των 
κρατών μελών βάσει της εν λόγω οδηγίας.
Επιπλέον, επειδή τα μέτρα τα οποία τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν βάσει 
του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να 
έχουν ως αντικείμενο τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ και, επομένως, δεν 
τροποποιούν τους όρους διάθεσης στην 
αγορά των ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί 
δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας, η 
διαδικασία κοινοποίησης βάσει της 
οδηγίας 98/34/EK δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 

(9) Με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, ο σκοπός του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι να εναρμονίσει τους 
όρους καλλιέργειας στα κράτη μέλη, αλλά 
να χορηγήσει την ευελιξία στα κράτη μέλη 
να επικαλούνται δεόντως αιτιολογημένους
λόγους δημοσίου συμφέροντος 
διαφορετικούς από αυτούς που 
συνδέονται με την επιστημονική 
αξιολόγηση των κινδύνων που 
διενεργείται σύμφωνα με το Μέρος Γ της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ, όπως οι λόγοι που 
αριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 8 
του παρόντος κανονισμού, προκειμένου 
να περιορίζεται ή να απαγορεύεται η 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους, ώστε να 
διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων που αφορά τους ΓΤΟ στην
Ένωση. Επιπλέον, ένας από τους σκοπούς 
της οδηγίας 98/34/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, 
που είναι να επιτραπεί στην Επιτροπή να 
εξετάσει την έγκριση δεσμευτικών 
πράξεων σε επίπεδο ΕΕ, δεν θα 
εξυπηρετούνταν από τη συστηματική 
κοινοποίηση των μέτρων των κρατών 
μελών βάσει της εν λόγω οδηγίας.
Επιπλέον, επειδή τα μέτρα τα οποία τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν βάσει 
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παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/EK δεν πρέπει 
να εφαρμοστεί. Ένα απλούστερο σύστημα 
κοινοποίησης των εθνικών μέτρων πριν 
από την έγκρισή τους φαίνεται να είναι πιο 
αναλογικό μέσο για την Επιτροπή 
προκειμένου να ενημερώνεται για τα εν 
λόγω μέτρα. Τα μέτρα που τα κράτη μέλη 
προτίθενται να εγκρίνουν πρέπει λοιπόν να 
γνωστοποιούνται μαζί με τους λόγους τους 
στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη 
έναν μήνα πριν από την έγκρισή τους για 
ενημερωτικούς λόγους.

του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να 
έχουν ως αντικείμενο τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ και, επομένως, δεν 
τροποποιούν αφ’ εαυτά τους όρους 
διάθεσης στην αγορά των ΓΤΟ που έχουν 
εγκριθεί δυνάμει της υφιστάμενης
νομοθεσίας, η διαδικασία κοινοποίησης 
βάσει της οδηγίας 98/34/EK δεν φαίνεται 
να είναι ο πιο κατάλληλος δίαυλος 
πληροφόρησης για την Επιτροπή.
Συνεπώς, κατά παρέκκλιση, η οδηγία 
98/34/EK δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Ένα 
απλούστερο σύστημα κοινοποίησης των 
εθνικών μέτρων πριν από την έγκρισή τους 
φαίνεται να είναι πιο αναλογικό μέσο για 
την Επιτροπή προκειμένου να 
ενημερώνεται για τα εν λόγω μέτρα. Τα 
μέτρα που τα κράτη μέλη προτίθενται να 
εγκρίνουν πρέπει λοιπόν να 
γνωστοποιούνται μαζί με τους λόγους τους 
στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη 
έναν μήνα πριν από την έγκρισή τους για 
ενημερωτικούς λόγους.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 4ης 
Δεκεμβρίου 2008 και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η τήρηση της ελεύθερης 
επιλογής και η πλήρης εφαρμογή της 
αρχής της αναλογικότητας, η Επιτροπή 
θα πρέπει να αξιολογήσει εκ νέου τα 
κατάλληλα όρια για τους σπόρους για την 
επισήμανση ιχνών ΓΤΟ σε συμβατικούς 
σπόρους. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
συνοδεύεται από συναφείς προτάσεις για 
εναρμονισμένες μεθόδους 
δειγματοληψίας και ανάλυσης για τα ίχνη 
αυτά, και κυρίως από τον καθορισμό ενός 
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ορίου κατώτατης επίδοσης των μεθόδων 
ανίχνευσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται 
ως εξής:
Στο άρθρο 26α, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα."

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη 
διαχείριση της συνύπαρξης στην επικράτειά τους προκειμένου να ισχύει πράγματι η ελευθερία 
επιλογής και να αποφεύγονται διασυνοριακές δυσκολίες που οφείλονται στην έλλειψη 
διαχείρισης της συνύπαρξης. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην οδηγία 2001/18/EK προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο με ισχύ από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού:

(1) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα με 
ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού:
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το μέρος Γ 
της παρούσας οδηγίας ή με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και αποτελούνται 
από γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες 
που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με 
την εμπορία σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού διάδοσης, στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι:

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια συγκεκριμένων ΓΤΟ, ομάδας 
ΓΤΟ που καθορίζεται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή όλων των ΓΤΟ
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το μέρος Γ 
της παρούσας οδηγίας ή με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και αποτελούνται 
από γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες 
που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με 
την εμπορία σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού διάδοσης, στο 
σύνολο της επικράτειάς τους, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε λόγους
άλλους από εκείνους που συνδέονται με 
την αξιολόγηση των δυσμενών 
επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον 
που ενδέχεται να προκύψουν από τη 
σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ·

(α) τα εν λόγω μέτρα : 

(i) βασίζονται σε διαφορετικούς λόγους
από εκείνους που καλύπτονται από την 
εναρμονισμένη επιστημονική αξιολόγηση
των κινδύνων για την υγεία και το 
περιβάλλον που διενεργείται σύμφωνα με 
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το Μέρος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ που 
ενδέχεται να προκύψουν από τη σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά των 
ΓΤΟ, ενώ η διακριτή έννοια της 
«διαχείρισης του κινδύνου» όπως 
ορίζεται στον κανονισμό ΕΚ αριθ. 
178/2002 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
βάση για την αιτιολόγηση των εν λόγω 
μέτρων·
(ii) δύνανται να δικαιολογηθούν επί τη 
βάσει στόχων γενικής πολιτικής όπως: 
- η ανάγκη διατήρησης ειδικών τύπων 
γεωργίας όπως βιολογικής γεωργίας ή 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, καθώς 
και παραδοσιακών τύπων γεωργίας, 
- λόγοι που σχετίζονται με την προστασία 
της ποικιλομορφίας της γεωργικής 
παραγωγής,
- η προστασία περιοχών χωρίς ΓΤΟ υπό 
τον όρο ότι τα υφιστάμενα μέτρα 
συνύπαρξης δεν επαρκούν για το σκοπό 
αυτό,
- η αδυναμία εφαρμογής της συνύπαρξης 
λόγω ειδικών γεωγραφικών συνθηκών 
(π.χ. μικρά νησιά, όρη, μικρή εθνική 
επικράτεια),
- κοινωνικοοικονομικοί λόγοι όπως η 
προστασία ειδικών προϊόντων ορεινής 
παραγωγής, πολιτική ή σήματα 
ποιότητας προϊόντος,  
- στόχοι ευρύτερης περιβαλλοντικής 
πολιτικής όπως ειδικοί βιότοποι, 
οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα και 
διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, 
- εδαφική διαχείριση ή χωροταξία,
- άλλοι θεμιτοί λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος ή αντιμετώπιση ανησυχιών 
της κοινής γνώμης, δεόντως 
αιτιολογημένοι, αναλογικοί και μη 
εισάγοντες διακρίσεις.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 1 – στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν το 
δέοντα σεβασμό για την ελευθερία 
επιλογής των παραγωγών και των 
καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η θεμελιώδης αρχή της ελεύθερης επιλογής των παραγωγών και 
των καταναλωτών, δεδομένου ότι έτσι θα διασφαλιστεί η αναλογικότητα των μέτρων, η 
συνεκτίμηση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων και η διεξαγωγή διαλόγου στις 
περιφέρειες για την καλλιέργεια των ΓΤΟ. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β– εδάφιο 1 – στοιχείο αβ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ)  έχουν προηγουμένως αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης επιπτώσεων που 
αποδεικνύει την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητά τους·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η νομική ισχύς των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της 
καλλιέργειας των ΓΤΟ που εγκρίνουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να πραγματοποιείται 
προηγουμένως μελέτη επιπτώσεων που να αποδεικνύει την ανάγκη και την αναλογικότητα των 
προβλεπομένων μέτρων. Σε περίπτωση αντιδικίας ενώπιον του ΠΟΕ, η εν λόγω μελέτη 
επιπτώσεων θα διευκόλυνε την υπεράσπιση του εγκριθέντος μέτρου.

Τροπολογία 14
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Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β– εδάφιο 1 – στοιχείο αγ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) έχουν προηγουμένως αποτελέσει 
αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης 
ελάχιστης διάρκειας τριάντα ημερών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μπορέσουν οι εθνικές αρχές να λάβουν φωτισμένες αποφάσεις, είναι 
απαραίτητο να μπορούν τα συμβαλλόμενα μέρη να κοινοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους πριν 
από την έγκριση παρομοίων μέτρων, τα οποία ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 1 – στοιχείο αδ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αδ) τα μέτρα αυτά έχουν εγκριθεί και 
δημοσιοποιηθεί σε όλους τους 
παράγοντες, περιλαμβανομένων των 
καλλιεργητών, τουλάχιστον δώδεκα 
μήνες πριν από την έναρξη της σποράς·

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες. β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες, 
συγκεκριμένα με την αρχή της 
επικουρικότητας και με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β– εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη 
εναρμόνισης των μεθόδων 
δειγματοληψίας και ανάλυσης για τους μη 
εγκεκριμένους ΓΤΟ που περιέχονται σε 
χαμηλό επίπεδο στους σπόρους, και 
κυρίως τον καθορισμό ενός ορίου 
κατώτατης επίδοσης των μεθόδων 
ανίχνευσης.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη εναρμόνισης οδηγεί τα κράτη μέλη στο να εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες, οι 
οποίοι εισάγουν αναπόφευκτα στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις 
μπορούν να προσαρμόσουν τα εμπορικά κυκλώματα. Επειδή οι περιπτώσεις ίχνους μη 
εγκεκριμένων ΓΤΟ σε εισαγόμενες παρτίδες σπόρων είναι συχνό φαινόμενο, παρά τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί η ίδια προσέγγιση με εκείνη που 
προτείνεται από την Επιτροπή για τις ζωοτροφές.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 βα (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 βα (νέο)
Σήμανση "χωρίς ΓΤΟ"

Η Επιτροπή προτείνει εναρμονισμένους 
όρους υπό τους οποίους οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες μπορούν να 
προσφύγουν σε ενδείξεις σχετικές με την 
απουσία ΓΤΟ στα προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συνύπαρξη των καλλιεργειών της 13ης Ιουλίου 2010 
αναφέρουν ότι τα κράτη μπορούν να λάβουν μέτρα για την αποφυγή των οικονομικών 
επιπτώσεων που συνδέονται με την παρουσία ΓΤΟ σε όρια κάτω του κοινοτικού ορίου 
επισήμανσης του 0,9%. Προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, οι όροι υπό τους 
οποίους οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες μπορούν να προσφύγουν σε ενδείξεις σχετικά με την 
απουσία ΓΤΟ στα προϊόντα θα πρέπει να εναρμονισθούν σε κοινοτικό επίπεδο.
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