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Τροπολογία 10
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Τροπολογία 11
Sandrine Bélier

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the "renationalisation" of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Τροπολογία 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή έχει πολλές ελλείψεις (πρβ. επίσης τις γνωμοδοτήσεις των Νομικών Υπηρεσιών 
του ΕΚ και του Συμβουλίου)· δεν αποτελεί την κατάλληλη απάντηση στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου του 2008 τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και δεν προλαμβάνει τη 
μόλυνση των παραδοσιακών ή των βιολογικών καλλιεργειών.

Τροπολογία 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

(1) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 
2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και ζωοτροφές θεσπίζουν το 
ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την 
έγκριση γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών (ΓΤΟ), το οποίο εφαρμόζεται 
πλήρως στους ΓΤΟ που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 
καλλιέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ ως 
σπόροι ή άλλο φυτικό πολλαπλασιαστικό 
υλικό (εφεξής "ΓΤΟ για καλλιέργεια").

12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 
2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και ζωοτροφές θεσπίζουν, 
σύμφωνα με την αρχή της προληπτικής 
δράσης, το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο 
για την έγκριση γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών (ΓΤΟ), το οποίο εφαρμόζεται 
πλήρως στους ΓΤΟ που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 
καλλιέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ ως 
σπόροι ή άλλο φυτικό πολλαπλασιαστικό 
υλικό (εφεξής "ΓΤΟ για καλλιέργεια").

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της συνθήκης, η δράση της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να βασίζεται στην 
αρχή της προληπτικής δράσης. Όταν μία δραστηριότητα απειλεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προληπτικής δράσης.

Τροπολογία 14
Kathleen Van Brempt

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 

(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, 
λαμβάνοντας υπόψη, δυνάμει του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ, τις άμεσες και έμμεσες, τις 
ταχυφανείς και οψιφανείς επιπτώσεις, 
καθώς και τις σωρευτικές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 
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παράλληλα εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

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.

Or. en

Τροπολογία 15
Justas Vincas Paleckis

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 του
άμεσου και έμμεσου κινδύνου, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
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.

Or. en
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Τροπολογία 16
Rovana Plumb

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
άμεσου και έμμεσου κινδύνου, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
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.

Or. ro

Τροπολογία 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

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 

(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 και να 
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παράλληλα εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

αντιμετωπιστούν οι δεοντολογικοί και 
κοινωνικοί προβληματισμοί των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τήρηση των δεοντολογικών αρχών που αναγνωρίζονται σε ένα κράτος μέλος είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Δεδομένου ότι η νομική βάση αλλάζει και γίνεται το άρθρο 192 της Συνθήκης, η 
αναφορά ‘αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς’ είναι περιττή.

Τροπολογία 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Θεόδωρος 
Σκυλακάκης, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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. 
Σύμφωνα με τα πορίσματα του 
Συμβουλίου "Περιβάλλον" της 4ης 
Δεκεμβρίου 2008, αυτή η αξιολόγηση των 
κινδύνων έπρεπε να ενισχυθεί, 
συγκεκριμένα με το να λαμβάνονται 
περισσότερο υπόψη οι περιφερειακές και 
τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. 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. Το ίδιο υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος πρέπει να επιδιώκεται και 
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διατηρείται σε ολόκληρη της επικράτεια 
της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στα πορίσματα του Συμβουλίου "Περιβάλλον" της 4ης Δεκεμβρίου 2008 ζητείτο η βελτίωση της 
εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, και συγκεκριμένα ενίσχυση της αξιολόγησης 
των κινδύνων, όπου θα λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι περιφερειακές και τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι κίνδυνοι για τα ιδιαίτερα οικοσυστήματα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της εναρμονισμένης στο κοινοτικό επίπεδο αξιολόγησης 
προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές και το περιβάλλον σε ολόκληρη την επικράτεια.

Τροπολογία 19
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος 
της 4ης Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή θα 
πρέπει, ως προτεραιότητα, να 
εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, 
ειδικότερα δε τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος II για την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών κινδύνων. Μέχρις ότου 
εφαρμοστούν ορθά οι διατάξεις περί 
αξιολογήσεως των κινδύνων, δεν θα 
πρέπει να δοθεί άδεια σε καμία νέα 
ποικιλία ΓΤΟ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
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Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Τροπολογία 20
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η Επιτροπή θα πρέπει, ως 
προτεραιότητα, να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος τα 
οποία εγκρίθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 
2008, και συγκεκριμένα την ορθή 
εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ για την αξιολόγηση των 
κινδύνων που συνεπάγονται οι ΓΤΟ. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι αξιολογούνται αυστηρά 
οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον των γενετικά τροποποιημένων 
καλλιεργειών καθώς και οι δυνητικές 
τους επιπτώσεις στους μη στοχευόμενους 
οργανισμούς· ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος υποδοχής και οι 
γεωγραφικές ζώνες στις οποίες είναι 
δυνατόν να καλλιεργούνται γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά· ότι αξιολογούνται 
οι δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
τις οποίες επιφέρουν οι αλλαγές στην 
χρήση ζιζανιοκτόνων σε συνδυασμό με 
τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες 
ανεκτικές στα συγκεκριμένα 
ζιζανιοκτόνα· ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι επιστημονικής φύσεως 
ανησυχίες των κρατών μελών· ότι 
διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα για τους 
δυνητικούς κινδύνους που οφείλονται 
στους ΓΤΟ· ότι διασφαλίζονται οι 
απαραίτητοι πόροι για αυτής της μορφής 
την έρευνα· και ότι στους ανεξάρτητους 
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ερευνητές χορηγείται πρόσβαση σε όλο το 
σχετικό υλικό, με σεβασμό ωστόσο για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός δεν απαλλάσσει την Επιτροπή από την ευθύνη να εξασφαλίζει την 
κατάλληλη εφαρμογή του ευρωενωσιακού δικαίου σχετικά με την εναρμονισμένη διαδικασία 
εγκρίσεων που προβλέπει το μέρος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

Τροπολογία 21
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Εφιστάται η προσοχή στο σημείο 10 
των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος της 4ης Δεκεμβρίου 2008, 
το οποίο καλεί την EFSA και τα κράτη 
μέλη να επιδιώξουν τη δημιουργία ενός 
εκτεταμένου δικτύου επιστημονικών 
οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν όλους 
τους κλάδους, περιλαμβανομένων και 
εκείνων που αφορούν οικολογικά 
ζητήματα, με την αξιολόγηση των 
κινδύνων που συνδέονται με την 
καλλιέργεια ή χρήση γενετικώς 
τροποποιημένων φυτών στα τρόφιμα και 
τις ζωοτροφές σύμφωνα με το άρθρο 36 
του κανονισμού (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 τροφίμων1, και με 
τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει 
αποτελεσματικό συντονισμό και 
συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων, και 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
εφαρμοστεί πλήρως το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, με το 
οποίο καλείται η Αρχή (EFSA) να 
επαγρυπνεί προκειμένου να εξασφαλίσει 
τον έγκαιρο εντοπισμό μιας ενδεχόμενης 
πηγής διαφορών μεταξύ των 
επιστημονικών γνωμών, και να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους 
εθνικούς φορείς για να επιλύσει ή να 
διευκρινίσει ενδεχομένως 
διαμφισβητούμενα επιστημονικά θέματα.
1 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπόψη 
η αρχή της προληπτικής δράσης, τόσο 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
όσο και κατά την εφαρμογή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της συνθήκης, η δράση της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να βασίζεται στην 
αρχή της προληπτικής δράσης. Όταν μία δραστηριότητα απειλεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προληπτικής δράσης.

Τροπολογία 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μόλις κάποιος ΓΤΟ εγκριθεί για 
σκοπούς καλλιέργειας σύμφωνα με το 
νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τους ΓΤΟ 
και συμμορφώνεται, όσον αφορά την 
ποικιλία που πρόκειται να διατεθεί στην 
αγορά, με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με την εμπορία σπόρων και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, τα 
κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 
απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να 
εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του 
εντός της επικράτειάς τους, παρά μόνον 
υπό τους όρους που καθορίζονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ.

(4) Ακόμη και όταν κάποιος ΓΤΟ εγκριθεί 
για σκοπούς καλλιέργειας σύμφωνα με το 
νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τους ΓΤΟ 
και συμμορφώνεται, όσον αφορά την 
ποικιλία που πρόκειται να διατεθεί στην 
αγορά, με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με την εμπορία σπόρων και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να απαγορεύουν, να 
περιορίζουν ή να εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία του εντός της επικράτειάς 
τους, παρά μόνον υπό τους όρους που 
καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα της καλλιέργειας ΓΤΟ είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και για τον λόγο αυτό θα πρέπει τα
κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από το κεκτημένο της ΕΕ εφόσον και όταν 
το κρίνουν απαραίτητο.

Τροπολογία 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η μέχρι σήμερα διεξαχθείσα έρευνα 
καταδεικνύει ότι τα φυτά διαθέτουν 
αμυντικά συστήματα εξωγενούς 
γονιδιακής ολοκλήρωσης που εμποδίζουν 
την οριζόντια μεταφορά γονιδίων, και ότι 
αυτά περιλαμβάνουν κατασίγαση και 
αποικοδόμηση εξωγενών αλληλουχιών.

Or. es

Τροπολογία 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 

(5) Η πείρα έδειξε ότι η καλλιέργεια ΓΤΟ 
αποτελεί ζήτημα που αντιμετωπίζεται από 
τα κράτη μέλη είτε σε κεντρικό είτε σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κρίνεται 
σκόπιμο να διατηρηθούν τα ζητήματα που 
συνδέονται με τη διάθεση στην αγορά και 
την εισαγωγή ΓΤΟ, πρέπει να παραμείνουν 
νομοθετικά ρυθμισμένα σε επίπεδο
Ένωσης για να διατηρηθεί η εσωτερική 
αγορά. Η καλλιέργεια ΓΤΟ απαιτεί 
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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.

μεγαλύτερη ευελιξία σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεδομένου ότι είναι ζήτημα 
με έντονη τοπική/περιφερειακή διάσταση.
Ωστόσο, η κοινή διαδικασία έγκρισης δεν 
θα έπρεπε να επηρεάζεται αρνητικά από 
αυτή την ευελιξία. Σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη
θα έπρεπε λοιπόν να δικαιούνται να έχουν 
τη δυνατότητα να εγκρίνουν κανόνες 
σχετικά με την καλλιέργεια των ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, εφόσον ο ΓΤΟ έχει 
εγκριθεί νομίμως για να διατεθεί στην 
αγορά της Ένωσης, υπό τον όρο ότι οι 
κανόνες αυτοί δεν επηρεάζουν αρνητικά 
την ελεύθερη κυκλοφορία και την 
εμπορία γενετικά τροποποιημένων 
προϊόντων και σπόρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ευελιξία που παραχωρείται στα κράτη μέλη σύμφωνα με το νέο 
άρθρο 26β δεν διαταράσσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την κοινή διαδικασία έγκρισης 
ΓΤΟ.

Τροπολογία 26
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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 

(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 
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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.

ως ζήτημα με έντονη τοπική/περιφερειακή 
διάσταση. Επιπλέον, η εναρμονισμένη 
αξιολόγηση των κινδύνων για το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία 
ενδέχεται να μην ασχοληθεί με όλες τις 
πιθανές συνέπειες της καλλιέργειας ΓΤΟ 
σε διαφορετικές περιοχές και 
οικοσυστήματα. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω το ζήτημα του ρόλου της EFSA ως εκτιμητή του κινδύνου, οι 
κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία ενδέχεται να διαφέρουν από περιφέρεια σε 
περιφέρεια. Τα κράτη μέλη είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να διεξάγουν έρευνες και να 
αποφασίζουν όσον αφορά τις επιπτώσεις στα διαφορετικά οικοσυστήματα.

Τροπολογία 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

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 

(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 διάσταση 
και ως ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για 
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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.

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 νομοθετικές 
διατάξεις σχετικά με την αποδοτική 
καλλιέργεια των ΓΤΟ στην επικράτειά 
τους, εφόσον ο ΓΤΟ έχει εγκριθεί νομίμως 
για να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 28
Julie Girling

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 
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/ΕΚ για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.

(6) Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο 
να χορηγηθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
και με την αρχή της επικουρικότητας,
περισσότερη ευελιξία να αποφασίζουν 
κατά πόσον επιθυμούν να διατηρούν 
καλλιέργειες ΓΤΟ ή όχι στην επικράτειά 
τους χωρίς να μεταβάλουν το σύστημα 
εγκρίσεων της Ένωσης για ΓΤΟ. Αυτό το 
σύστημα εγκρίσεων θα πρέπει να 
παραμείνει ως η μόνη βάση για 
επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων 
για την υγεία και το περιβάλλον, και να 
λειτουργεί 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.

Or. en

Τροπολογία 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
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Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

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 
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/ΕΚ για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.

(6) Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο 
να χορηγηθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
και με την αρχή της επικουρικότητας, 
περισσότερη ελευθερία να αποφασίζουν 
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 υποχρεούνται να λάβουν κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 26α της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ εντός της επικράτειάς τους 
και πέραν των συνόρων για την πρόληψη 
της ακούσιας παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα κατά της μόλυνσης των καλλιεργειών πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη 
ώστε να προστατεύονται οι καλλιεργητές και οι παραγωγοί μη γενετικώς τροποποιημένων 
προϊόντων από τη μόλυνση από τους ΓΤΟ.

Τροπολογία 30
Daciana Octavia Sârbu

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 
κατά πόσον επιθυμούν να διατηρούν 
καλλιέργειες ΓΤΟ ή όχι στην επικράτειά 
τους χωρίς να μεταβάλουν το σύστημα 
εγκρίσεων της Ένωσης για ΓΤΟ και 

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

ανεξάρτητα από τα μέτρα που κάποια 
κράτη μέλη υποχρεούνται να λάβουν κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 26α της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ εντός της επικράτειάς τους 
και πέραν των συνόρων για την πρόληψη 
της ακούσιας παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 31
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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 
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/ΕΚ για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.

(6) Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο
να χορηγηθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
και με την αρχή της επικουρικότητας, 
περισσότερη ελευθερία να αποφασίζουν 
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 υποχρεούνται να λάβουν κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 26α της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπ. 7 της εισηγήτριας. Η ενδεχόμενη καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα έπρεπε να 
συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους αγρότες συμβατικής ή βιολογικής γεωργίας. Είναι 
συνεπώς σκόπιμο να ληφθούν από τα κράτη μέλη μέτρα για την αποφυγή της παρουσίας ΓΤΟ σε
άλλα προϊόντα, μέτρα τα οποία είναι επί του παρόντος προαιρετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα 
διατύπωση του άρθρου 26α.
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Τροπολογία 32
Horst Schnellhardt

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 
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.

(6) Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο 
να χορηγηθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
και με την αρχή της επικουρικότητας, 
περισσότερη ελευθερία να αποφασίζουν 
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.
Αυτή η ελευθερία δράσης για τα κράτη 
μέλη δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των γεωργών σε διάφορα κράτη μέλη της 
Ένωσης και μεταξύ των διαφόρων 
μεθόδων καλλιέργειας (οικολογική, 
συμβατική, με ΓΤΟ και άλλες).

Or. de

Τροπολογία 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 
κατά πόσον επιθυμούν να διατηρούν 
καλλιέργειες ΓΤΟ ή όχι στην επικράτειά 

(6) Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο 
να χορηγηθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
και με την αρχή της επικουρικότητας, 
περισσότερη ελευθερία να αποφασίζουν 
κατά πόσον επιθυμούν να διατηρούν 
καλλιέργειες ΓΤΟ ή όχι στην επικράτειά 
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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/ΕΚ για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.

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/ΕΚ για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας των ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.
Αυτό το περιθώριο ελιγμού προς τα 
κράτη μέλη δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των γεωργών των διαφόρων κρατών 
μελών.

Or. fr

Τροπολογία 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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/ΕΚ 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 

(7) Πρέπει συνεπώς να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ κατά περίπτωση στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειας και να 
τροποποιούν τα μέτρα αυτά αναλόγως, 
όταν κρίνεται σκόπιμο, σε όλα τα στάδια 
της έγκρισης, της επανέγκρισης ή της 
απόσυρσης από την αγορά των οικείων 
ΓΤΟ, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά 
εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
περιλαμβανομένων και των 
καλλιεργητών, τουλάχιστον δώδεκα 
μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου 
βλάστησης. Τα μέτρα αυτά δεν θα έπρεπε
να θέτουν υπό αμφισβήτηση τον στόχο 
εναρμόνισης της νομοθεσίας των κρατών 
μελών στον οποίο αποσκοπεί η οδηγία 
2001/18/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) 
n° 1829/2003. Θα ήταν σκόπιμο να
ισχύσει η δυνατότητα έγκρισης αυτών 
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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.

των μέτρων 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/ΕΚ 
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 
αναπόφευκτα ίχνη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά περιοριστικά μέτρα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες καλλιέργειες δεδομένου ότι οι 
ΓΤΟ ενδέχεται να συνιστούν διαφορετικές απειλές και πλεονεκτήματα ανάλογα με την περιοχή. 
Επί πλέον, η εθνική απόφαση απαγόρευσης δεν πρέπει να διαταράσσει την οικονομική 
ισορροπία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι γεωργοί ενδέχεται να έχουν υπογράψει 
συμβάσεις παράδοσης εμπορευμάτων με τις επιχειρήσεις μεταποίησης πριν από την εφαρμογή 
των απαγορεύσεων και η μη τήρηση αυτού του είδους σύμβασης μπορεί να έχει σοβαρές 
οικονομικές συνέπειες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία 35
Julie Girling

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 

(7) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 
επιτραπεί να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ κατά περίπτωση στο 
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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/ΕΚ 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 
αναπόφευκτα ίχνη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών.

σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς, 
εφόσον τα μέτρα αυτά εγκρίνονται και 
δημοσιοποιούνται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
περιλαμβανομένων των καλλιεργητών, 
τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 
έναρξη της περιόδου βλάστησης, και, 
αντίστοιχα, να τροποποιούν τα εν λόγω 
μέτρα, όταν το κρίνουν σκόπιμο. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να βασίζονται σε 
διαφορετικούς λόγους από εκείνους που 
ήδη αντιμετωπίστηκαν από το 
εναρμονισμένο σύνολο κανόνων της 
Ένωσης που ήδη προβλέπει διαδικασίες 
για να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να παρουσιάζει ένας ΓΤΟ 
για καλλιέργεια στην υγεία και το 
περιβάλλον. 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/ΕΚ 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 
αναπόφευκτα ίχνη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών.

Or. en
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Τροπολογία 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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/ΕΚ 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 
αναπόφευκτα ίχνη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών.

(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. Η έναρξη της 
καλλιέργειας συνδέεται πράγματι στενά 
με τις χρήσεις γης και με την προστασία 
της πανίδας και της χλωρίδας, επί των 
οποίων τα κράτη μέλη διατηρούν 
σημαντικές αρμοδιότητες. Τα εδάφη των 
κρατών μελών χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων. 
Οιαδήποτε συνέπεια σε αυτά τα 
οικοσυστήματα, ιδίως από πιθανές 
αλλαγές των γεωργικών πρακτικών, 
ενδέχεται να έχει επίσης και επίπτωση 
στην υγεία. Η δυνατότητα θέσπισης των 
μέτρων αυτών 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/ΕΚ 
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.

Or. en
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Βασίζεται στην τροπολογία 4 της εισηγήτριας. Η Επιτροπή δικαιολογεί την προσφυγή στην 
επικουρικότητα και σε συστάσεις σχετικά με το θέμα της "συνύπαρξης" με την ποικιλία των 
γεωργικών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και εντός των ιδίων. Τα εδάφη των 
κρατών μελών χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων. Οι αλλαγές στις 
γεωργικές πρακτικές που οφείλονται στην καλλιέργεια ΓΤΟ θα μπορούσαν επίσης να έχουν 
επιπτώσεις στην υγεία.

Τροπολογία 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

(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. Οι λόγοι που έχουν 
επικαλεσθεί τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν την εκτίμηση των 
επιπλέον περιβαλλοντικών συνεπειών ή 
επιπτώσεων στην υγεία, εκτός αυτών που 
ήδη καλύπτονται από την αξιολόγηση 
των κινδύνων που προβλέπεται από το 
τμήμα Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, και 
μπορούν συνεπώς να περιλαμβάνουν, 
τουλάχιστον εν μέρει, την εκτίμηση των 
επιστημονικών δεδομένων που 
σχετίζονται με τις κεντρικές, τις τοπικές 
ή τις περιφερειακές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στα περιβάλλοντα υποδοχής ή 
να συνδέονται με τη συνεχιζόμενη 
αβεβαιότητα των επιστημόνων σχετικά 
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Εμπορίου. με τις συνέπειες επί του περιβάλλοντος 
και της υγείας που εξετάσθηκαν κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων, ή 
με την έλλειψη ή ανεπάρκεια κατάλληλων 
στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις. Οι λόγοι αυτοί 
μπορούν να εξαρτώνται επίσης από 
παράγοντες που δεν συνδέονται άμεσα με 
την αξιολόγηση των κινδύνων αλλά 
σχετίζονται με την διαχείριση των 
κινδύνων ή με άλλες εθνικές πολιτικές. Οι 
λόγοι που επικαλούνται τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο εμφάνισης 
αντίστασης από τα ζιζάνια ή τους 
στοχευόμενους οργανισμούς και το 
δυναμικό εισβολής του φυτού, ή να έχουν 
σχέση με την πρόληψη των αρνητικών 
συνεπειών των μη βιώσιμων γεωργικών 
πρακτικών στο περιβάλλον και την υγεία, 
ή με την προστασία και διατήρηση 
εκείνων των γεωργικών πρακτικών που 
προστατεύουν τη βιωσιμότητα των 
οικοσυστημάτων. Οι λόγοι αυτοί μπορούν 
εξάλλου να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
και κοινωνικές και οικονομικές 
εκτιμήσεις, όπως τη δυνατότητα 
πρακτικής εφαρμογής και το κόστος των 
προβλεπόμενων από το άρθρο 26 α της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ μέτρων για την 
αποφυγή της τυχαίας παρουσίας ΓΤΟ σε 
άλλα προϊόντα, την κατάτμηση των 
εδαφών, τις αλλαγές στις γεωργικές 
πρακτικές που σχετίζονται με καθεστώτα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή στόχους 
κοινωνικής πολιτικής, όπως η διαφύλαξη 
της ποικιλίας ή του ιδιαίτερου χαρακτήρα 
των γεωργικών πρακτικών. 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 λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Τροπολογία 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 

(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 συμπληρωματικούς ή 
διαφορετικούς από εκείνους που ήδη 
εξετάστηκαν από το εναρμονισμένο 
σύνολο κανόνων της Ένωσης. Οι λόγοι 
που έχουν επικαλεσθεί τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιλαμβάνουν την εκτίμηση 
των επιπλέον περιβαλλοντικών συνεπειών 
ή επιπτώσεων στην υγεία, εκτός αυτών 
που ήδη καλύπτονται από την αξιολόγηση 
των κινδύνων που προβλέπεται από το 
τμήμα Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, ή 
άλλους εύλογους παράγοντες, όπως: την 
έλλειψη ή ανεπάρκεια κατάλληλων 
στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
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υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου.

αρνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ επί των 
οικοσυστημάτων ή της δημόσιας υγείας 
σε ένα κράτος μέλος· την επιθετικότητα ή 
την ανθεκτικότητα των γενετικά 
τροποποιημένων καλλιεργειών· λόγους 
που αφορούν αλλαγές στις γεωργικές 
πρακτικές που συνδέονται με την 
καλλιέργεια των ΓΤΟ και έχουν αρνητικές 
συνέπειες για το περιβάλλον και την 
υγεία· λόγους που δικαιολογούν την 
προστασία και ανάπτυξη των γεωργικών 
πρακτικών που συνδυάζουν με τον 
καλύτερο τρόπο την παραγωγή και τη 
βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων, ή την 
ύπαρξη άλλων εναλλακτικών γεωργικών 
πρακτικών έναντι της καλλιέργειας ΓΤΟ, 
οι οποίες έχουν καλύτερη απόδοση από 
τεχνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής σκοπιάς. 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 λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις 
σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της 
Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να έχουν τα εθνικά μέτρα στέρεη νομική βάση, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να δικαιολογούν την απαγόρευση ή τον περιορισμό της καλλιέργειας ΓΤΟ για λόγους συνεπειών 
επί του περιβάλλοντος ή της υγείας οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά των ΓΤΟ.

Τροπολογία 39
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 
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(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 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου.

(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. Τα μέτρα αυτά μπορεί 
να βασίζονται σε λόγους συνδεόμενους με 
συνέπειες για το περιβάλλον ή την υγεία οι 
οποίες ενδέχεται να προκύψουν από τη 
σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ, επιπλέον εκείνων των 
συνεπειών για το περιβάλλον ή την υγεία 
που εξετάσθηκαν κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των κινδύνων η οποία 
διεξήχθη βάσει του τμήματος Γ της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή που δεν έχουν 
ακόμα εξετασθεί ή δεν έχουν επαρκώς 
μελετηθεί ως μέρος αυτής της 
αξιολόγησης. Τα εθνικά μέτρα μπορούν 
να βασίζονται μεταξύ άλλων στους 
ακόλουθους λόγους: στην έλλειψη ή 
ανεπάρκεια κατάλληλων στοιχείων 
σχετικά με τις ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις των ΓΤΟ επί του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 
σε ένα κράτος μέλος ή συνεχιζόμενη 
επιστημονική αβεβαιότητα ως προς τις 
πιθανές συνέπειες επί του περιβάλλοντος 
ή της υγείας που εξετάσθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των κινδύνων η οποία 
διεξήχθη βάσει του τμήματος Γ της 
παρούσας οδηγίας 2001/18/ΕΚ· στην 
πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για 
το περιβάλλον και την υγεία από μη 
βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που 
συνδέονται με την καλλιέργεια ΓΤΟ· στην 
προστασία οικολογικά βιώσιμων 
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γεωργικών πρακτικών που ενισχύουν τη 
γονιμότητα του εδάφους και τη 
βιοποικιλότητα. Τα εθνικά μέτρα 
μπορούν επίσης να βασίζονται σε άλλους 
εύλογους συντελεστές που ενδέχεται να 
προκύψουν από την σκόπιμη ελευθέρωση 
ή τη διάθεση στην αγορά των ΓΤΟ. 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 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικά μέτρα για λόγους που συνδέονται με το 
περιβάλλον, την υγεία ή άλλους εύλογους συντελεστές που αφορούν την σκόπιμη ελευθέρωση 
των ΓΤΟ στο περιβάλλον, προκειμένου να περιβληθούν τα εθνικά μέτρα με κάθε νομιμότητα.

Τροπολογία 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 

(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 ΓΤΟ κατά περίπτωση στο 
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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 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου.

σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους με 
βάση λόγους συνδεόμενους με το δημόσιο 
συμφέρον και αποδεικνυόμενους 
επιστημονικά, διαφορετικούς από 
εκείνους που ήδη αξιολογήθηκαν από 
τους εναρμονισμένους κανόνες της 
Ένωσης οι οποίοι προβλέπουν διαδικασίες 
για να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να παρουσιάζει ένας ΓΤΟ για 
καλλιέργεια στην υγεία και το περιβάλλον.
Θα πρέπει να πραγματοποιείται 
προηγουμένως μελέτη επιπτώσεων που 
να αποδεικνύει την ανάγκη και την 
αναλογικότητα των μέτρων αυτών. Οι 
λόγοι αυτοί πρέπει να εξαρτώνται από 
παράγοντες που συνδέονται με την 
διαχείριση των κινδύνων ή με άλλες 
εθνικές πολιτικές. Τα εν λόγω μέτρα θα 
έπρεπε 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 λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις 
σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της 
Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Επίσης τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας και να σέβονται την αρχή 
της ελεύθερης επιλογής των παραγωγών 
και καταναλωτών. Για την επίτευξη 
αυτού του τελευταίου στόχου, θα πρέπει 
να περιοριστεί στα τρία έτη η διάρκεια 
των μέτρων που εγκρίνονται από τα 
κράτη μέλη και να υπαχθεί η ανανέωσή 
τους στον όρο της διεξαγωγής μιας νέας 
μελέτης του αντίκτυπου που να 
καταδεικνύει την ανάγκη τους και την 
αναλογικότητά τους. Είναι καθήκον της 
Επιτροπής αξιολογεί την ανάγκη 
προσδιορισμού ορίων για την επισήμανση 
ιχνών ΓΤΟ σε συμβατικούς σπόρους στο 
χαμηλότερο εφικτό, αναλογικό και 
λειτουργικό επίπεδο για όλους τους 
οικονομικούς παράγοντες.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η επιλογή απαγόρευσης σε εθνικό επίπεδο πρέπει να στηρίζεται σε πεδία αξιολογήσεων 
διαφορετικά από αυτά που διεξάγει η EFSA. Το αντίθετο θα συνιστούσε καθαρή αμφισβήτηση 
της ενιαίας αγοράς καθώς θα επέτρεπε διαφορετικές εθνικές ερμηνείες για την ίδια αξιολόγηση 
που έχει εγκριθεί στο κοινοτικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για νέες καταγγελίες 
εντός του ΠΟΕ. Επί πλέον, η θέσπιση ορίων ανοχής φαίνεται αναπόφευκτη προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων όλων και να τύχει σεβασμού η αρχή 
της ελεύθερης επιλογής.

Τροπολογία 41
Κρίτων Αρσένης

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 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

(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 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Εμπορίου.

Or. en

Τροπολογία 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η έναρξη της καλλιέργειας συνδέεται 
στενά με τη χρήση γης και με την 
προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, 
επί των οποίων τα κράτη μέλη διατηρούν 
σημαντικές αρμοδιότητες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα εδάφη των κρατών μελών 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία 
οικοσυστημάτων και ότι τυχόν συνέπειες 
στα οικοσυστήματα ενδέχεται να έχουν 
επίσης και επίπτωση στην υγεία, πρέπει 
να παρέχεται το δικαίωμα στα κράτη 
μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός τους για 
λόγους που συνδέονται με τις συνέπειες 
στο περιβάλλον ή την υγεία ή ακόμα για 
άλλους εύλογους παράγοντες που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την 
σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ, επιπλέον 
εκείνων των συνεπειών που εξετάσθηκαν 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
κινδύνων η οποία διεξήχθη βάσει του 
τμήματος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή 
που δεν έχουν ακόμα εξετασθεί ή δεν 
έχουν επαρκώς μελετηθεί ως μέρος αυτής 
της αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να βασίζουν ενδεχόμενες εθνικές απαγορεύσεις 
ΓΤΟ σε λόγους ανησυχίας για την υγεία ή το περιβάλλον
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Τροπολογία 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη ως προς τους περιορισμούς ή τις 
απαγορεύσεις της καλλιέργειας 
συγκεκριμένων ΓΤΟ δεν εμποδίζουν ή 
περιορίζουν σε καμία περίπτωση τη 
χρήση εγκεκριμένων ΓΤΟ από άλλα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ποτέ στην ιστορία της ευρωπαϊκής 
γεωργίας ένα γεωργικό είδος δεν εισέβαλε 
ή προκάλεσε βλάβη στο περιβάλλον ή στα 
οικοσυστήματά του, πέρα από τη βλάβη 
που προκαλείται από τη χρήση της γης 
για γεωργικούς σκοπούς.

Or. es

Τροπολογία 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Οι νέες τεχνικές ανάλυσης για την 
αξιολόγηση των γενετικών κινδύνων 
έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο 
οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων από φυτά 
ή ζώα στους καταναλωτές, πράγμα που 
παρέχει την επιστημονική απόδειξη ότι 
τα γεωργικά είδη δεν επιδέχονται 
γενετικής εισβολής και κατά συνέπεια 
παρέχουν εγγύηση για την ασφάλεια των 
τροφίμων. Η επιστημονική εξήγηση για 
αυτά τα ευρήματα έγκειται στο γεγονός 
ότι όλα τα γνωστά πεπτικά συστήματα 
είναι προγραμματισμένα να διασπούν τα 
πολυμερή στοιχεία (λίπη, πρωτεΐνες, 
νουκλεϊκά οξέα και υδατάνθρακες) σε 
μονομερή στοιχεία (λιπαρά οξέα, 
αμινοξέα, νουκλεοτίδια κα ζάχαρα, 
αντιστοίχως) για να μπορούν να τα 
χρησιμοποιούν οι οργανισμοί.

Or. es

Τροπολογία 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 

(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 περιορίζουν ή να απαγορεύουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους
για λόγους συνδεόμενους με 
περιβαλλοντικές ή υγειονομικές 
επιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
προκύψουν από την σκόπιμη ελευθέρωση 
ή την εμπορία ΓΤΟ ή άλλους εύλογους 
παράγοντες. Επιπλέον, ένας από τους 
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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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

σκοπούς της οδηγίας 98/34/ΕΚ 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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

Or. en

Τροπολογία 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 
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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/ΕΚ 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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

(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 περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους
για λόγους που συνδέονται με τις 
συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία ή 
ακόμα για άλλους εύλογους παράγοντες 
που θα μπορούσαν να προκύψουν από την 
σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ, επιπλέον 
εκείνων των συνεπειών που εξετάσθηκαν 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
κινδύνων η οποία διεξήχθη βάσει του 
τμήματος Γ της παρούσης οδηγίας ή που 
δεν έχουν ακόμα εξετασθεί ή δεν έχουν 
επαρκώς μελετηθεί ως μέρος αυτής της 
αξιολόγησης. Επιπλέον, ένας από τους 
σκοπούς της οδηγίας 98/34/ΕΚ 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.
Επίσης, 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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ δεν πρέπει 
να εφαρμοστεί. Ένα απλούστερο σύστημα 
κοινοποίησης των εθνικών μέτρων πριν 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να βασίζουν ενδεχόμενες εθνικές απαγορεύσεις 
ΓΤΟ σε λόγους ανησυχίας για την υγεία ή το περιβάλλον

Τροπολογία 48
Kathleen Van Brempt

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/ΕΚ 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.

(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 πέρα
από την επιστημονική αξιολόγηση των 
κινδύνων για την υγεία ή το περιβάλλον
για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά 
τους, και συγκεκριμένα για λόγους που 
συνδέονται με περιβαλλοντικούς 
παράγοντες ή άλλους εύλογους 
παράγοντες που θα μπορούσαν να 
προκύψουν από την σκόπιμη ελευθέρωση 
ή την εμπορία ΓΤΟ και όπου οι λόγοι 
αυτοί δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της 
εναρμονισμένης διαδικασίας που 
προβλέπει το μέρος Γ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ ή δεν ελήφθησαν επαρκώς 
υπόψη. Επιπλέον, ένας από τους σκοπούς 
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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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

της οδηγίας 98/34/ΕΚ 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. Επίσης, 
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/ΕΚ δεν φαίνεται 
να είναι ο πιο κατάλληλος δίαυλος 
πληροφόρησης για την Επιτροπή.
Συνεπώς, κατά παρέκκλιση, η οδηγία 
98/34/ΕΚ 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.

Or. en

Τροπολογία 49
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 
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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/ΕΚ 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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

(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 περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους
βασιζόμενα στον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο ή άλλους εύλογους 
συντελεστές, οι οποίοι δεν αποτέλεσαν 
αντικείμενο της εναρμονισμένης 
διαδικασίας που προβλέπει το μέρος Γ 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Επιπλέον, ένας 
από τους σκοπούς της οδηγίας 98/34/ΕΚ 
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.
Επίσης, 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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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 
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στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη 
έναν μήνα πριν από την έγκρισή τους για 
ενημερωτικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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/ΕΚ 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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 

(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 λόγους
συμπληρωματικούς προς ή 
διαφορετικούς από την επιστημονική
αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία 
και το περιβάλλον για την απαγόρευση 
της καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά 
τους ή οι οποίοι δεν έχουν εξετασθεί 
σωστά στην αξιολόγηση των κινδύνων.
Επιπλέον, ένας από τους σκοπούς της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ 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. Επίσης, 
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 
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πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

έχουν εγκριθεί δυνάμει της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, η διαδικασία κοινοποίησης 
βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ δεν φαίνεται 
να είναι ο πιο κατάλληλος δίαυλος 
πληροφόρησης για την Επιτροπή.
Συνεπώς, κατά παρέκκλιση, η οδηγία 
98/34/ΕΚ 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 6 της εισηγήτριας.

Τροπολογία 51
Rovana Plumb

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/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 

(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 λόγους
συμπληρωματικούς ή διαφορετικούς 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/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

Or. ro

Τροπολογία 52
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, ο σκοπός του παρόντος 

(9) Με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, ο σκοπός του παρόντος 
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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/ΕΚ 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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

κανονισμού δεν είναι να εναρμονίσει τους 
όρους καλλιέργειας στα κράτη μέλη, αλλά 
να χορηγήσει την ευελιξία στα κράτη μέλη 
να επικαλούνται άλλους λόγους πέρα από 
την επιστημονική αξιολόγηση των 
κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον
για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της
καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά 
τους ΓΤΟ στην Ένωση. Επιπλέον, ένας 
από τους σκοπούς της οδηγίας 98/34/ΕΚ 
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.
Επίσης, 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/ΕΚ δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/ΕΚ 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.

Or. en
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Τροπολογία 53
Justas Vincas Paleckis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η ανησυχία των κρατών μελών για 
την υγεία θα πρέπει να εξετάζεται πλήρως 
και χωρίς καθυστέρηση από την EFSA 
και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 54
Justas Vincas Paleckis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Οι εκ μέρους των κρατών μελών 
επιβαλλόμενοι περιορισμοί ή
απαγορεύσεις για την καλλιέργεια ΓΤΠ 
δεν πρέπει να εμποδίζει τη διεξαγωγή
βιοτεχνολογικής έρευνας, υπό τον όρο ότι 
κατά τη διεξαγωγή της λαμβάνονται όλα 
τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(-1) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 22
Ελεύθερη κυκλοφορία
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 ή του 
άρθρου 26β, τα κράτη μέλη δεν μπορούν 
να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να 
παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά 
ΓΤΟ, ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, 
οι οποίοι ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 δεν πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκρίνουν τα κράτη μέλη κανόνες για 
τον περιορισμό ή την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους σύμφωνα με το 
νέο άρθρο 26β.

Τροπολογία 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο) 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(-1α) Στο άρθρο 25, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"4α. Με την επιφύλαξη της προστασίας 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, δεν περιορίζεται ή 
παρεμποδίζεται η πρόσβαση στο υλικό 
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που απαιτείται για ανεξάρτητη έρευνα 
σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους των 
ΓΤΟ, όπως οι σπόροι." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο 2008 κατέληξε στο ότι "στους ανεξάρτητους 
ερευνητές θα πρέπει να χορηγείται πρόσβαση σε όλο το σχετικό υλικό, με σεβασμό ωστόσο στα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας".· Σήμερα, είναι συχνά αδύνατον για τους ανεξάρτητους 
ερευνητές να διεξαγάγουν έρευνα για μια γενετικά τροποποιημένη ποικιλία καθώς η πρόσβαση 
στο γενετικά τροποποιημένο υλικό είναι περιορισμένη και δεν επιτρέπεται στους αγρότες να 
παραδώσουν γενετικά τροποποιημένο υλικό για ερευνητικούς σκοπούς. Για να μπορέσουν τα 
κράτη μέλη να ερευνήσουν το συμβατό μιας γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας προς ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον υποδοχής, δεν πρέπει να περιορίζεται η πρόσβαση στο γενετικά 
τροποποιημένο υλικό.

Τροπολογία 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(-1β) Στο άρθρο 26α, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη 
της ακούσιας παρουσίας των ΓΤΟ σε 
άλλα προϊόντα στη δική τους επικράτεια 
αλλά και στην επικράτεια άλλων κρατών 
μελών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 7 της εισηγήτριας. Η ενδεχόμενη καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα έπρεπε να 
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συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους αγρότες συμβατικής ή βιολογικής γεωργίας. Είναι 
συνεπώς σκόπιμο να ληφθούν από τα κράτη μέλη μέτρα για την αποφυγή της παρουσίας ΓΤΟ σε 
άλλα προϊόντα, μέτρα τα οποία είναι επί του παρόντος προαιρετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα 
διατύπωση του άρθρου 26α. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την αποφυγή 
μόλυνσης σε γειτονικά κράτη μέλη και συγκεκριμένα σε παραμεθόριες περιοχές.

Τροπολογία 58
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(-1) Στο άρθρο 26α, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη 
της ακούσιας παρουσίας των ΓΤΟ σε 
άλλα προϊόντα εντός των δικών τους 
συνόρων αλλά και στην επικράτεια άλλων 
κρατών μελών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προς αποφυγή της 
μόλυνσης, ιδιαίτερα στα σύνορα δυο διαφορετικών κρατών μελών.

Τροπολογία 59
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 1 α – παράγραφος 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(-1) 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 εντός και πέραν των εθνικών 
συνόρων."

Or. en

Τροπολογία 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(-1) 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 εντός και πέραν των εθνικών 
συνόρων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα κατά της μόλυνσης 
προς αποφυγή οικονομικών επιβαρύνσεων για τους καλλιεργητές μη γενετικώς τροποποιημένων 
προϊόντων και τους αντίστοιχους παραγωγούς τροφίμων λόγω της μόλυνσης από ΓΤΟ εντός και 
πέραν των εθνικών συνόρων. Σήμερα, τα μέτρα κατά της μόλυνσης σύμφωνα με το άρθρο 26a 
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της οδηγίας 2001/18/ΕΚ λαμβάνονται μόνο σε εθελοντική βάση με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται μια κατάσταση όπου τα κράτη μέλη αφήνουν απροστάτευτους τους καλλιεργητές 
και παραγωγούς τους έναντι της μόλυνσης από ΓΤΟ. 

Τροπολογία 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(-1) 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."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η μόλυνση συμβατικών καλλιεργειών από ΓΤΟ, πρέπει οπωσδήποτε να 
κράτη μέλη να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα. Για να εξασφαλισθεί δε η 
συνύπαρξη ΓΤ και συμβατικών καλλιεργειών χρειάζονται ελάχιστες ουδέτερες ζώνες στην ΕΕ. 
Για το λόγο αυτό, καλείται η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την πρόληψη της ακούσιας 
μόλυνσης στην επικράτεια των ίδιων των κρατών μελών ή στην επικράτεια γειτονικών κρατών 
μελών. 

Τροπολογία 62
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(-1α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 26α 
αντικαθίσταται από την εξής: 
"2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 
τον καθορισμό των ελαχίστων ζωνών 
προστασίας μεταξύ αγροτεμαχίων με 
γενετικώς τροποποιημένες και 
αγροτεμαχίων με συμβατικές (μη 
γενετικώς τροποποιημένες) καλλιέργειες 
για την πρόληψη ακούσιας μόλυνσης με 
ΓΤΟ στην επικράτεια των κρατών μελών 
ή των γειτονικών τους κρατών μελών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η μόλυνση συμβατικών καλλιεργειών από ΓΤΟ, πρέπει οπωσδήποτε να 
κράτη μέλη να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα. Για να εξασφαλισθεί δε η 
συνύπαρξη ΓΤ και συμβατικών καλλιεργειών χρειάζονται ελάχιστες ουδέτερες ζώνες στην ΕΕ. 
Για το λόγο αυτό, καλείται η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την πρόληψη της ακούσιας 
μόλυνσης στην επικράτεια των ίδιων των κρατών μελών ή στην επικράτεια γειτονικών κρατών 
μελών. 

Τροπολογία 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα κατά περίπτωση που περιορίζουν ή 
απαγορεύουν την καλλιέργεια
μεμονωμένων ΓΤΟ που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το μέρος Γ της παρούσας 
οδηγίας ή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 και αποτελούνται από γενετικά 
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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:

τροποποιημένες ποικιλίες που διατίθενται 
στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εμπορία 
σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού διάδοσης, κατά περίπτωση στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Τροπολογία 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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, 
κατά περίπτωση, στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους, την καλλιέργεια
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 Ένωσης σχετικά με την 
εμπορία σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού διάδοσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά περιοριστικά μέτρα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες καλλιέργειες δεδομένου ότι 
διαφορετικές καλλιέργειες ΓΤΟ ενδέχεται να συνιστούν διαφορετικές απειλές και 
πλεονεκτήματα ανάλογα με την περιοχή και για το λόγο ότι η επικονίαση των καλλιεργειών δεν 
γίνεται για όλες με το ίδιο τρόπο.
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Τροπολογία 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

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 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, κατά περίπτωση στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Τροπολογία 66
Renate Sommer

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

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 

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 



PE460.799v02-00 54/83 AM\861210EL.doc

EL

πολλαπλασιαστικού υλικού διάδοσης, στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι:

πολλαπλασιαστικού υλικού διάδοσης, σε 
τμήματα της επικράτειάς τους, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

Or. en

Τροπολογία 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

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 βασίζονται σε

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 8 της εισηγήτριας. Δεν είναι σωστό να αποκλείονται λόγοι 
περιβάλλοντος και υγείας για να δικαιολογηθούν περιορισμοί στην καλλιέργεια.

Τροπολογία 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) λόγους συνδεόμενους με συνέπειες για 
το περιβάλλον ή την υγεία που ενδέχεται 
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να προκύψουν από τη σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά 
των ΓΤΟ, επιπλέον των συνεπειών για το 
περιβάλλον ή την υγεία που εξετάσθηκαν 
κατά την αξιολόγηση των αρνητικών 
συνεπειών στο περιβάλλον η οποία 
διεξήχθη βάσει του τμήματος Γ της 
παρούσης οδηγίας ή που δεν έχουν ακόμα 
επαρκώς μελετηθεί ως μέρος αυτής της 
αξιολόγησης· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 8 της εισηγήτριας. Η εναρμονισμένη αξιολόγηση των κινδύνων 
ενδέχεται να μην μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές συνέπειες της καλλιέργειας ΓΤΟ σε 
διαφορετικές περιοχές και οικοσυστήματα. Τα κράτη μέλη ίσως είναι καλύτερα εξοπλισμένα για 
να κρίνουν τους κινδύνους επί του περιβάλλοντος και της υγείας σε σχέση με την επικράτειά 
τους.

Τροπολογία 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των 
επιστημόνων σ' ό, τι αφορά τις συνέπειες 
επί του περιβάλλοντος και της υγείας που 
εξετάσθηκαν κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των κινδύνων η οποία 
διεξήχθη βάσει του τμήματος Γ της 
παρούσας οδηγίας· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 8 της εισηγήτριας. Εάν συνεχιστεί η αβεβαιότητα των επιστημόνων 
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σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να περιορίσουν ή 
απαγορεύσουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους.

Τροπολογία 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στην απουσία ή την ανεπάρκεια 
στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές συνέπειες από την ελευθέρωση 
ΓΤΟ στην επικράτεια, τη βιοποικιλότητα 
ή τον πληθυσμό του κράτους μέλους· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 8 της εισηγήτριας.

Τροπολογία 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) σε λόγους που έχουν σχέση με την 
πρόληψη της ανάπτυξης της αντίστασης 
στα φυτοφάρμακα μεταξύ των ζιζανίων 
και των παράσιτων· ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 5 της εισηγήτριας. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η 
καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών με ανοχή στα ζιζανιοκτόνα ευνοεί τις αντιστάσεις 
των ζιζανίων. Στοιχεία από τις ΗΠΑ καταδεικνύουν ότι τα ζιζάνια που έχουν αναπτύξει 
αντίσταση σε ορισμένα φυτοφάρμακα λυμαίνονται εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. 
Κρίνεται λοιπόν ενδεδειγμένο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ για τους λόγους αυτούς.

Τροπολογία 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 b – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) λόγους που έχουν σχέση με την 
επιθετικότητα ή την ανθεκτικότητα μιας 
γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, ή με 
τη δυνατότητα διασταύρωσης με εγχώρια 
καλλιεργημένα ή άγρια φυτά· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 5 της εισηγήτριας. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την καλλιέργεια φυτών που είναι ιδιαίτερα προβληματικά από 
πλευράς επιθετικότητας ή ανθεκτικότητας ή πιθανής διασταύρωσης με εγχώρια φυτά (όπως 
είναι οι σπόροι κράμβης). 

Τροπολογία 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vi (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) λόγους που έχουν σχέση με την 
πρόληψη των αρνητικών συνεπειών μη 
βιώσιμων γεωργικών πρακτικών για το 
περιβάλλον και την υγεία· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί ότι η καλλιέργεια ΓΤΟ συνδέεται με ορισμένες ιδιαίτερα εντατικές γεωργικές 
πρακτικές, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης φυτοφάρμακων, απώλειας 
της βιοποικιλότητας και επιβάρυνσης του εδάφους. Είναι λοιπόν ενδεδειγμένο να προστεθούν 
στον κατάλογο και οι λόγοι που συνδέονται με μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. 

Τροπολογία 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 vii) λόγους που έχουν σχέση με την 
προστασία και διατήρηση εκείνων των 
γεωργικών πρακτικών που προστατεύουν 
το βιώσιμο των οικοσυστημάτων, τη 
διατήρηση ορισμένων βιότοπων και 
οικοσυστημάτων ή ορισμένων ειδών 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 8 της εισηγήτριας και περιλαμβάνει προτάσεις των υπηρεσιών της 
Επιτροπής.
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Τροπολογία 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii) άλλους λόγους που μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές 
των γεωργικών πρακτικών, τις χρήσεις 
γης, την χωροταξία, κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις ή άλλους 
εύλογους συντελεστές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 8 της εισηγήτριας.

Τροπολογία 76
Justas Vincas Paleckis

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 βασίζονται σε

i) λόγους συνδεόμενους με 
περιβαλλοντικές συνέπειες που ενδέχεται 
να προκύψουν από την σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά 
των ΓΤΟ, επιπλέον των περιβαλλοντικών 
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συνεπειών που εξετάσθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των αρνητικών συνεπειών 
στο περιβάλλον η οποία διεξήχθη βάσει 
του τμήματος Γ της παρούσης οδηγίας·
ii) στην απουσία ή την ανεπάρκεια 
κατάλληλων στοιχείων ή την ύπαρξη 
άκρως αντιφατικών στοιχείων σχετικά με 
τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες από 
την ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον, 
ακόμα και στη βιοποικιλότητα κράτους 
μέλους· ή
iii) άλλους λόγους που μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές 
των γεωργικών πρακτικών, τις χρήσεις 
γης, την χωροταξία, κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις ή άλλους 
εύλογους συντελεστές·

Or. en

Τροπολογία 77
Oreste Rossi

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 βασίζονται σε:

i) λόγους συνδεόμενους με 
περιβαλλοντικές συνέπειες που ενδέχεται 
να προκύψουν από τη σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά 
των ΓΤΟ, επιπλέον των περιβαλλοντικών 
συνεπειών που εξετάσθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των αρνητικών συνεπειών 
στο περιβάλλον η οποία διεξήχθη βάσει 
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του τμήματος Γ της παρούσης οδηγίας· ή
ii) στην απουσία ή την ανεπάρκεια 
στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές συνέπειες από την ελευθέρωση 
ΓΤΟ στην επικράτεια ή την 
βιοποικιλότητα του κράτους μέλους· ή
iii) άλλους λόγους που μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές 
των γεωργικών πρακτικών, τις χρήσεις 
γης, την χωροταξία, την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί η καθαρότητα των σπόρων, 
τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις ή 
άλλους εύλογους συντελεστές·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία 8 της εισηγήτριας. Είναι άκρως σημαντικό να προστατευθούν οι 
σπόροι από οποιαδήποτε μόλυνση από ΓΤΟ, όμως τα κράτη μέλη έχουν κάθε δικαίωμα να 
εκφράσουν την ανάγκη για εξασφάλιση της καθαρότητας των σπόρων για ορισμένα από τα 
πιθανά μέτρα τους, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές.

Τροπολογία 78
Κρίτων Αρσένης
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 βασίζονται σε

i) λόγους συνδεόμενους με 
περιβαλλοντικές συνέπειες που ενδέχεται 
να προκύψουν από την σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά 
των ΓΤΟ, επιπλέον των περιβαλλοντικών 
συνεπειών που εξετάσθηκαν κατά την 
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αξιολόγηση των αρνητικών συνεπειών 
στο περιβάλλον η οποία διεξήχθη βάσει 
του τμήματος Γ της παρούσης οδηγίας· ή
ii) στην απουσία ή την ανεπάρκεια 
στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές συνέπειες από την ελευθέρωση 
ΓΤΟ στην επικράτεια ή τη 
βιοποικιλότητα του κράτους μέλους· ή
iii) άλλους λόγους σχετικούς με 
περιβαλλοντικές συνέπειες πέρα από την 
προαναφερθείσα αξιολόγηση που μπορεί 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
αλλαγές των γεωργικών πρακτικών, τις 
χρήσεις γης, την χωροταξία, κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις ή άλλους 
σχετικούς συντελεστές·

Or. en

Τροπολογία 79
Dan Jørgensen
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 βασίζονται σε λόγους
συνδεόμενους με συνέπειες για το 
περιβάλλον ή την υγεία που ενδέχεται να 
προκύψουν από τη σκόπιμη ελευθέρωση ή 
τη διάθεση στην αγορά των ΓΤΟ, επιπλέον 
εκείνων των συνεπειών για το περιβάλλον 
ή την υγεία που εξετάσθηκαν κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων η 
οποία διεξήχθη βάσει του τμήματος Γ της 
παρούσης οδηγίας ή που δεν έχουν ακόμα 
εξετασθεί ή δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί 
ως μέρος αυτής της αξιολόγησης. Τα 
εθνικά μέτρα μπορούν να βασίζονται 
μεταξύ αλλων στους ακόλουθους λόγους:
(i) έλλειψη ή ανεπάρκεια κατάλληλων 
στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ επί του 
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περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 
σε ένα κράτος μέλος ή συνεχιζόμενη 
επιστημονική αβεβαιότητα ως προς τις 
πιθανές συνέπειες επί του περιβάλλοντος 
ή της υγείας που εξετάσθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των κινδύνων η οποία 
διεξήχθη βάσει του τμήματος Γ της 
παρούσας οδηγίας·
(ii) την πρόληψη των αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την 
υγεία από μη βιώσιμες γεωργικές 
πρακτικές που συνδέονται με την 
καλλιέργεια ΓΤΟ· 
(iii) την προστασία οικολογικά βιώσιμων 
γεωργικών πρακτικών που ενισχύουν τη 
γονιμότητα του εδάφους και τη 
βιοποικιλότητα.
Τα εθνικά μέτρα μπορούν επίσης να 
βασίζονται σε άλλους εύλογους 
συντελεστές που ενδέχεται να προκύψουν 
από την σκόπιμη ελευθέρωση ή τη 
διάθεση στην αγορά των ΓΤΟ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικά μέτρα για λόγους που συνδέονται με το 
περιβάλλον, την υγεία ή άλλους εύλογους συντελεστές που αφορούν την σκόπιμη ελευθέρωση 
των ΓΤΟ στο περιβάλλον, προκειμένου να περιβληθούν τα εθνικά μέτρα με κάθε νομιμότητα.

Τροπολογία 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

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 

(α) τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε λόγους
συνδεόμενους με περιβαλλοντικές 
συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν 
από τη σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση 
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που ενδέχεται να προκύψουν από τη 
σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ·

στην αγορά των ΓΤΟ, επιπλέον των 
περιβαλλοντικών συνεπειών που 
εξετάσθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον η 
οποία διεξήχθη βάσει του τμήματος Γ της 
παρούσης οδηγίας, ή περιλαμβάνουν 
άλλους εύλογους συντελεστές όπως:
(i) έλλειψη ή ανεπάρκεια κατάλληλων 
στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ επί των 
οικοσυστημάτων ή της δημόσιας υγείας 
σε ένα κράτος μέλος·
(ii) επιθετικότητα ή ανθεκτικότητα των 
γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών·
(iii) λόγους σχετικούς με τις αλλαγές στις 
γεωργικές πρακτικές που συνδέονται με 
την καλλιέργεια των ΓΤΟ και έχουν 
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον 
και την υγεία·
(iv) λόγους που δικαιολογούν την 
προστασία και ανάπτυξη των γεωργικών 
πρακτικών που συνδυάζουν με τον 
καλύτερο τρόπο την παραγωγή και τη 
βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων, ή την 
ύπαρξη άλλων εναλλακτικών γεωργικών 
πρακτικών έναντι της καλλιέργειας ΓΤΟ, 
των οποίων τα τεχνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά αποτελέσματα 
αποδεικνύονται ανώτερα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να έχουν τα εθνικά μέτρα στέρεη νομική βάση, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να δικαιολογούν την απαγόρευση ή τον περιορισμό της καλλιέργειας ΓΤΟ για λόγους συνεπειών 
επί του περιβάλλοντος ή της υγείας οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά των ΓΤΟ.
Συγκεκριμένα, λόγο για τη λήψη εθνικών μέτρων πρέπει να μπορεί να συνιστά η αβεβαιότητα 
των επιστημόνων καθώς και η επιθετικότητα ή ανθεκτικότητα των γενετικά τροποποιημένων 
καλλιεργειών που κυριαρχούν στους φυσικούς βιότοπους, απειλούν τη βιοποικιλότητα και δεν 
μπορούν να ανακληθούν από το περιβάλλον.
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Τροπολογία 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, João Ferreira

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 βασίζονται σε λόγους
συνδεόμενους με περιβαλλοντικές 
συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία 
που ενδέχεται να προκύψουν από τη 
σκόπιμη ελευθέρωση των ΓΤΟ, ή σε 
άλλους εύλογους συντελεστές. Τα εθνικά 
μέτρα μπορούν να βασίζονται μεταξύ 
άλλων στους ακόλουθους λόγους:
- την πρόληψη της ανάπτυξης της 
αντίστασης στα φυτοφάρμακα μεταξύ 
των ζιζανίων και των παράσιτων λόγω 
της σκόπιμης ελευθέρωσης των ΓΤΟ·
- την προστασία των αγροτών από την 
αυξημένη εξάρτησή τους από εταιρίες 
που είναι κάτοχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων και αντίστοιχων φυτοφάρμακων·
- την πρόληψη των αλλαγών στις 
γεωργικές πρακτικές, οι οποίες 
προκαλούνται από την σκόπιμη 
ελευθέρωση ΓΤΟ, με αποτέλεσμα 
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, 
την υγεία ή τις υφιστάμενες γεωργικές 
πρακτικές που είναι περισσότερο 
βιώσιμες από οικολογική άποψη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να βασίζουν ενδεχόμενες εθνικές απαγορεύσεις 
ΓΤΟ σε λόγους ανησυχίας για την υγεία ή το περιβάλλον.
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Τροπολογία 82
Kathleen Van Brempt
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 βασίζονται σε λόγους
συμπληρωματικούς και/ή διαφορετικούς
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, και συγκεκριμένα:

(i) σε συμπληρωματικούς 
περιβαλλοντικούς λόγους που δεν 
αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας·
(ii) σε λόγους που δικαιολογούν την 
προστασία και την ανάπτυξη των 
γεωργικών πρακτικών που συνδυάζουν 
κατά τον καλύτερο τρόπο την παραγωγή 
και τη βιωσιμότητα των 
οικοσυστημάτων·
(iii) σε λόγους που αφορούν στην 
εμφάνιση αντιστάσεων ή 
χωροκατακτητικών φυτών·
(iv) σε λόγους που αφορούν άλλες 
εναλλακτικές γεωργικές πρακτικές έναντι 
της καλλιέργειας ΓΤΟ, των οποίων τα 
τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα αποδεικνύονται ανώτερα·

Or. en

Τροπολογία 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Θεόδωρος 
Σκυλακάκης, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
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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 βασίζονται
επιστημονικά σε λόγους άλλους από 
εκείνους που συνδέονται με την
επιστημονική αξιολόγηση η οποία 
διεξάγεται βάσει του τμήματος Γ της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ, των δυσμενών 
επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον 
που ενδέχεται να προκύψουν από τη 
σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ.

Τα μέτρα αυτά αιτιολογούνται από τους 
ακόλουθους λόγους οι οποίοι έχουν σχέση 
με την εθνική και/ή περιφερειακή 
πολιτική:
i) την προστασία της ποικιλομορφίας των 
καλλιεργειών·
ii) το ότι είναι αδύνατον να εφαρμοσθούν 
μέτρα συνύπαρξης λόγω των ειδικών 
γεωγραφικών συνθηκών (για παράδειγμα, 
πολύ μικρά νησιά, ορεινές περιοχές και/ή 
υψηλής φυσικής αξία, μικρή έκταση της 
εθνικής επικράτειας)· 
iii) την απουσία στοιχείων σχετικά με τις 
ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες από την 
ελευθέρωση ΓΤΟ στην επικράτεια ή την 
βιοποικιλότητα μιας περιφέρειας·

Or. fr

Τροπολογία 84
Dagmar Roth-Behrendt
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 (α) τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε λόγους
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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·

που προβάλλουν τα κράτη μέλη και 
συνδέονται με συνέπειες για το 
περιβάλλον και την υγεία οι οποίες
ενδέχεται να προκύψουν από την σκόπιμη 
ελευθέρωση ή διάθεση στην αγορά των 
ΓΤΟ, ή σε άλλους εύλογους συντελεστές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δοθεί στα κράτη μέλη ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Ως εκ τούτου, θα τους επιτραπεί να εγκρίνουν εθνικά 
μέτρα για λόγους που έχουν σχέση με το περιβάλλον, την υγεία ή άλλα εύλογα θέματα σε σχέση 
με την σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ πέρα ή ανεξάρτητα από τη διαδικασία αξιολόγησης των 
κινδύνων που ορίζεται στο μέρος Γ της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω αξιολόγηση των 
κινδύνων δεν μπορεί να είναι εξαντλητική όπως απαιτεί το Παράρτημα II της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ.

Τροπολογία 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 βασίζονται σε
εύλογους και αναγκαίους λόγους προς το 
δημόσιο συμφέρον που είναι δεόντως 
αιτιολογημένοι, αναλογικοί, χωρίς 
διακρίσεις και χωρίς να 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·

Or. en

Τροπολογία 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
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Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν το 
δέοντα σεβασμό για την ελευθερία 
επιλογής των παραγωγών και των 
καταναλωτών·

Or. fr

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.
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Τροπολογία 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) δεν προκαλεί στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών των 
διαφόρων κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 89
Renate Sommer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι οι 
αγρότες που επιθυμούν να καλλιεργούν 
ΓΤΟ δεν υφίστανται διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 90
Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) στις περιπτώσεις όπου τα μέτρα 
αυτά αφορούν καλλιέργειες που έχουν ήδη 
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τύχει έγκρισης σε επίπεδο Ένωσης, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν 
βλάπτονται αδικαιολόγητα οι αγρότες που 
ασχολούνται με τις εν λόγω καλλιέργειες 
νόμιμα. Ειδικότερα τα κράτη μέλη 
φροντίζουν ώστε οι εν λόγω αγρότες να 
έχουν αρκετό χρόνο για να 
προσαρμοσθούν και ότι δεν τους 
καταλογίζεται ευθύνη αναδρομικά και για 
τουλάχιστον δυο έτη μετά την έγκριση 
των μέτρων αυτών, για οποιοδήποτε 
ζήτημα ανακύπτει από τη νομική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 91
Renate Sommer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) στις περιπτώσεις όπου τα μέτρα 
αυτά αφορούν καλλιέργειες που έχουν ήδη 
τύχει έγκρισης σε επίπεδο Ένωσης, τα 
κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι αγρότες 
που καλλιεργούν ΓΤΟ να έχουν αρκετό 
χρόνο για να προσαρμοσθούν και ότι δεν 
τους καταλογίζεται ευθύνη αναδρομικά·

Or. en

Τροπολογία 92
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) στις περιπτώσεις όπου τα μέτρα 
αυτά αφορούν καλλιέργειες που έχουν ήδη 
τύχει έγκρισης σε επίπεδο Ένωσης, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αγρότες 
που έχουν καλλιεργήσει νόμιμα αυτά τα 
είδη, έχουν στη διάθεσή τους αρκετό 
χρόνο για να τελειώσουν με την περίοδο 
βλάστησης·

Or. en

Τροπολογία 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) τα μέτρα αυτά επιδιώκουν ένα στόχο 
που δεν μπορεί να επιτευχθεί με την 
εφαρμογή μέτρων που αφορούν τη 
συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων 
καλλιεργειών με συμβατικές και 
βιολογικές καλλιέργειες· και

Or. en

Τροπολογία 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) έχουν εγκριθεί και δημοσιοποιηθεί σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
περιλαμβανομένων των καλλιεργητών, 
τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν από την 
έναρξη της περιόδου βλάστησης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους παραγωγούς 
διασφαλίζοντας ότι το κανονιστικό περιβάλλον δεν θα μεταβληθεί λίγο πριν από την έναρξη της 
περιόδου βλάστησης. Έτσι θα μπορούν οι παραγωγοί να παραγγέλλουν τους σπόρους τους 
χωρίς τον κίνδυνο οικονομικής ζημιάς λόγω κάποιας απαγόρευσης ή απρόβλεπτου περιορισμού 
των σπόρων που σκοπεύουν να καλλιεργήσουν.

Τροπολογία 95
Renate Sommer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αγ) τα μέτρα αυτά δημοσιοποιούνται 
τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
έναρξη της περιόδου βλάστησης·

Or. en

Τροπολογία 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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



PE460.799v02-00 74/83 AM\861210EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) έχουν εγκριθεί και δημοσιοποιηθεί 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες, περιλαμβανομένων των 
καλλιεργητών, τουλάχιστον έξι μήνες πριν 
από την έναρξη της περιόδου βλάστησης· 
και

Or. en

Τροπολογία 97
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) έχουν εγκριθεί και δημοσιοποιηθεί 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες, περιλαμβανομένων των 
καλλιεργητών, τουλάχιστον έξι μήνες πριν 
από την έναρξη της περιόδου βλάστησης·

Or. en

Τροπολογία 98
Justas Vincas Paleckis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) τα μέτρα αυτά εγκρίνονται και 
δημοσιοποιούνται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες τουλάχιστον 
πριν από την έναρξη της περιόδου 
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βλάστησης· 

Or. en

Τροπολογία 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

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 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) των εν λόγω μέτρων προηγείται 
πλήρης αξιολόγηση του αντίκτυπου, την 
οποία διενεργεί η Επιτροπή για να 
αξιολογήσει τα πιθανά αποτελέσματα·
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Or. en

Τροπολογία 101
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) τα εν λόγω μέτρα σέβονται τις 
τοπικές γεωργικές συνθήκες και εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 102
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αγ) τα εν λόγω μέτρα σέβονται τις 
τοπικές γεωργικές και καλλιεργητικές 
παραδόσεις·

Or. en

Τροπολογία 103
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν ή 
περιορίζουν επ' ουδενί τη χρήση 
εγκεκριμένων ΓΤΟ από άλλα κράτη μέλη 
που δεν επιθυμούν να περιορίσουν ή 
απαγορεύσουν την καλλιέργειά τους·

Or. en

Τροπολογία 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αδ) έχουν θεσπιστεί για ανώτατη 
διάρκεια τριών ετών και δύνανται, 
ενδεχομένως, να ανανεωθούν μετά την 
ολοκλήρωση νέας μελέτης επιπτώσεων 
που αποδεικνύει την αναγκαιότητα και 
την αναλογικότητά τους·

Or. fr

Τροπολογία 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες. (β) τα μέτρα αυτά συμμορφώνονται με τις
διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και τις
Συνθήκες, και συγκεκριμένα με την αρχή 
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της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 106
Julie Girling, Catherine Soullie

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες. (β) τα μέτρα αυτά συμμορφώνονται με τις 
Συνθήκες, και συγκεκριμένα με την αρχή 
της αναλογικότητας, και με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες. β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες και με 
τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 
98/34/ΕΚ, τα κράτη μέλη που προτίθενται 
να εγκρίνουν αιτιολογημένα μέτρα βάσει 
του παρόντος άρθρου, τα κοινοποιούν στα 
λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή ένα 
μήνα πριν από την έγκρισή τους για 
λόγους ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη που προτίθενται να εγκρίνουν 
αιτιολογημένα μέτρα βάσει του παρόντος 
άρθρου, τα κοινοποιούν στα λοιπά κράτη 
μέλη και την Επιτροπή τρεις μήνες πριν 
από την έγκρισή τους για λόγους 
ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 
98/34/ΕΚ, τα κράτη μέλη που προτίθενται 
να εγκρίνουν αιτιολογημένα μέτρα βάσει 
του παρόντος άρθρου, τα κοινοποιούν στα 
λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή ένα 
μήνα πριν από την έγκρισή τους για 
λόγους ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη που προτίθενται να εγκρίνουν 
αιτιολογημένα μέτρα βάσει του παρόντος 
άρθρου, τα κοινοποιούν στα λοιπά κράτη 
μέλη και την Επιτροπή τρεις μήνες πριν 
από την έγκρισή τους για λόγους 
ενημέρωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός των δράσεων που αναλαμβάνονται μεταξύ των 



PE460.799v02-00 80/83 AM\861210EL.doc

EL

κρατών μελών, και συγκεκριμένα για τα μέτρα συνύπαρξης, είναι σημαντικό να προβλεφθεί μια 
επαρκής προθεσμία για την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών, και συγκεκριμένα εκείνα τα 
γειτνιάζοντα με ένα κράτος που έχει λάβει εθνική απόφαση να απαγορεύσει την καλλιέργεια 
ενός ΓΤΟ.

Τροπολογία 110
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 
98/34/ΕΚ, τα κράτη μέλη που προτίθενται 
να εγκρίνουν αιτιολογημένα μέτρα βάσει 
του παρόντος άρθρου, τα κοινοποιούν στα 
λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή ένα 
μήνα πριν από την έγκρισή τους για 
λόγους ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη που προτίθενται να εγκρίνουν 
αιτιολογημένα μέτρα βάσει του παρόντος 
άρθρου, τα κοινοποιούν στα λοιπά κράτη 
μέλη και την Επιτροπή δυο μήνες πριν από 
την έγκρισή τους για λόγους ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 
98/34/ΕΚ, τα κράτη μέλη που προτίθενται 
να εγκρίνουν αιτιολογημένα μέτρα βάσει 
του παρόντος άρθρου, τα κοινοποιούν στα 
λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή ένα 
μήνα πριν από την έγκρισή τους για λόγους 
ενημέρωσης.

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 
98/34/ΕΚ, τα κράτη μέλη που προτίθενται 
να εγκρίνουν μέτρα βάσει του παρόντος 
άρθρου, τα κοινοποιούν στα λοιπά κράτη 
μέλη και την Επιτροπή ένα μήνα πριν από 
την έγκρισή τους για λόγους ενημέρωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η λέξη "αιτιολογημένα" δεν χρειάζεται. Είναι υποκειμενική και ενδέχεται να περιορίσει άνευ 
λόγου τις δυνατότητες των κρατών μελών.

Τροπολογία 112
Renate Sommer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 26 βα
Όρια για τους σπόρους
Η Επιτροπή ορίζει όρια για την 
επισήμανση ιχνών ΓΤΟ σε συμβατικούς 
σπόρους στο χαμηλότερο εφικτό, 
αναλογικό και λειτουργικό επίπεδο για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες."

Or. en

Τροπολογία 113
Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 26 βα
Όρια για τους σπόρους
Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη 
προσδιορισμού ορίων για την επισήμανση 
ιχνών ΓΤΟ σε συμβατικούς σπόρους στο 
χαμηλότερο εφικτό, αναλογικό και 
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λειτουργικό επίπεδο για όλους τους 
οικονομικούς παράγοντες. Θα υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2012, η οποία θα συνοδεύεται, εάν κριθεί 
σκόπιμο, από συναφείς νομοθετικές 
προτάσεις."

Or. en

Τροπολογία 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 26 βα
Απαιτήσεις περί ευθύνης
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα γενικό 
υποχρεωτικό σύστημα οικονομικής 
ευθύνης και οικονομικών εγγυήσεων, για 
παράδειγμα μέσω ασφάλισης, το οποίο 
ισχύει για όλους τους επιχειρηματικούς 
παράγοντες και το οποίο εξασφαλίζει ότι 
ο μολύνων πληρώνει για ακούσιες 
αρνητικές συνέπειες ή ζημιές που 
ενδέχεται να προκληθούν λόγω της 
σκόπιμης ελευθέρωσης ή διάθεσης στην 
αγορά ΓΤΟ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν στα διάφορα κράτη μέλη ισχύουν διαφορετικοί κανόνες καλλιέργειας, είναι ακόμα πιο 
σημαντικό να τίθεται σε λειτουργία από κάθε κράτος μέλος ένα αυστηρό σύστημα το οποίο να 
εξασφαλίζει ότι ο μολύνων πληρώνει για ακούσιες αρνητικές συνέπειες ή ζημιές. Μέχρι τώρα, 
οι συμβατικοί ή οικολογικοί αγρότες συχνά δεν καλύπτονται επαρκώς έναντι πιθανών 
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μολύνσεων με ΓΤΟ.


