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Θέμα: Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ

1. "Νομοθεσία για τη "συνύπαρξη": Στην έκθεσή της σχετικά με τη συνύπαρξη 
γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες 
(Απρίλιος 2009), η Επιτροπή αναφέρει ότι μόνο 15 κράτη μέλη έχουν εγκρίνει ειδική 
νομοθεσία σχετικά με τη συνύπαρξη. Έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός έως τώρα; 
Υπάρχουν κράτη μέλη που καλλιεργούν ΓΤΟ και δεν έχουν καμία νομοθεσία σχετικά 
με τη συνύπαρξη; Έχει μέχρι τώρα εφαρμόσει η Ισπανία, η χώρα της ΕΕ με το 
υψηλότερο ποσοστό καλλιέργειας ΓΤΟ στην ΕΕ, νομοθεσία σχετικά με τη 
συνύπαρξη;

Η οδηγία 2001/18 αναφέρει: "Οι ζώντες οργανισμοί που ελευθερώνονται στο 
περιβάλλον σε μεγάλες ή μικρές ποσότητες, είτε για πειραματικούς σκοπούς είτε ως 
εμπορικά προϊόντα, είναι δυνατόν να αναπαραχθούν στο περιβάλλον και να 
διασχίσουν εθνικά σύνορα, θίγοντας με τον τρόπο αυτό τα άλλα κράτη μέλη. Οι 
συνέπειες μίας τέτοιας ελευθέρωσης μπορεί να είναι αμετάκλητες." (Εδάφιο 4) και 
"Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η ανιχνευσιμότητα σε όλα τα στάδια της διάθεσης 
των ΓΤΟ στην αγορά, ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, οι οποίοι επιτρέπονται 
δυνάμει του τμήματος Γ της παρούσας οδηγίας". (Εδάφιο 42).

Συγχρόνως, ο κανονισμός 1829/2003 αναφέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις, το 
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δικαίωμα των καταναλωτών και των αγροτών να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη 
επιλογή. Έτσι έπραξε το Περιβαλλοντικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2008, 
καθώς και ο Επίτροπος Dalli σε μερικούς από τους λόγους του σχετικά με τους ΓΤΟ.

Στις νέες συστάσεις σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών 
μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές 
και οικολογικές καλλιέργειες (Ιούλιος 2010), η Επιτροπή αναφέρει ότι "τα μέτρα για 
την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και οικολογικές 
καλλιέργειες θα πρέπει να θεσπισθούν σε επίπεδο κρατών μελών". Πίσω από αυτό το 
ιστορικό: Πώς η Επιτροπή στοχεύει σε καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 2001/18; 
Εξετάζει η Επιτροπή την περίπτωση να καταστήσει τη θέσπιση "μέτρων συνύπαρξης" 
δεσμευτική από νομική άποψη;

2. Διαφάνεια: Ενόψει του άρθρου 25.4 της οδηγίας 2001/18 και της απόφασης του 
Δικαστηρίου του Φεβρουαρίου 2009 (Υπόθεση C-552/07), μπορεί η Επιτροπή να 
εξηγήσει πώς πολλά κράτη μέλη έχουν συστήσει δημόσιο μητρώο με λεπτομερείς 
πληροφορίες για την τοποθεσία της ελευθέρωσης και ποια κράτη μέλη δεν έχουν; Τί 
σκοπεύει να πράξει η Επιτροπή για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση;

3. Μόλυνση: Στην έκθεσή της του 2009 για τη Συνύπαρξη η Επιτροπή αναφέρει 
(Κεφάλαιο 7.2): "Η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει σχεδιάσει τα μέτρα 
συνύπαρξης με τρόπο που να παρεμποδίζουν την υπέρβαση του τεθέντος ορίου 
επισήμανσης 0,9% για τους ΓΤΟ σε τρόφιμα και ζωοτροφές". Συγχρόνως ο 
κανονισμός 1829/2003 ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει επισήμανση για τις τροφές με 
ΓΤΟ, εκτός από τροφές "που περιέχουν υλικά τα οποία περιέχουν, αποτελούνται ή 
παράγονται από ΓΤΟ σε αναλογία όχι υψηλότερη από 0,9% των συστατικών των 
τροφίμων αν εξετασθούν μεμονωμένα ή από τροφές που αποτελούνται από ένα και 
μοναδικό συστατικό, υπό τον όρο ότι αυτή η παρουσία είναι περιστασιακή ή τεχνικώς 
αναπόφευκτη". Μέτρα συνύπαρξης που στοχεύουν σε μόλυνση 0,9% οδηγούν σε 
σκόπιμη μόλυνση η οποία δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως περιστασιακή.

Έχει πλέον βελτιωθεί η κατάσταση στα κράτη μέλη; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι τα 
μέτρα συνύπαρξης πρέπει να στοχεύουν σε αποφυγή της μόλυνσης, προκειμένου να 
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του κανονισμού 1829/2003;


