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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

29.3.2011

Κύριο Jo Leinen,
Πρόεδρο
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη 
μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους (COM(2010)0375 τελικό)

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 10 Μαρτίου 2011, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την ισχύ της νομικής 
βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Ιστορικό
Η οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο 
περιβάλλον1 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές2 θεσπίζουν εναρμονισμένο σύστημα εκτίμησης του κινδύνου των 
περιβαλλοντικών και υγειονομικών παραγόντων που σχετίζονται με τη χορήγηση έγκρισης 
για τη χρήση ΓΤΟ και καθορίζουν λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες για τη μεταγενέστερη 
άδεια εμπορίας. Η οδηγία 2001/18/ΕΚ περιέχει επίσης διατάξεις σχετικά με τη σκόπιμη 

                                               
1 ΕΕ L 106, 17.4.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 268, 18.10.2003, σ. 1.
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ελευθέρωση ΓΤΟ1 για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεσή τους στην αγορά2 (π.χ. για 
καλλιέργεια). Η διαδικασία έγκρισης πραγματοποιείται στην ουσία ως εξής: (i) ο αιτών 
υποβάλει στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης στην οποία 
περιλαμβάνεται και εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον· (ii) η αρμόδια 
αρχή εκδίδει έκθεση αξιολόγησης που αφορά την εκτίμηση των κινδύνων. Σε περίπτωση που 
κάποια κράτη μέλη προβάλουν αντιρρήσεις, παρεμβαίνει στη διαδικασία η Επιτροπή. Εάν δεν 
υπάρξουν αντιρρήσεις, ο ΓΤΟ εγκρίνεται σε επίπεδο κράτους μέλους ενώ, στην πιο συχνή 
περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις και αποκλίνουσες εκτιμήσεις, η Επιτροπή χορηγεί την 
έγκριση για τον ΓΤΟ. Στο άρθρο 22 της οδηγίας ορίζεται η "ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας" 
δια της οποίας απαγορεύεται στα κράτη μέλη να εμποδίσουν τη διάθεση στην αγορά 
εγκεκριμένων δυνάμει της παρούσας οδηγίας ΓΤΟ. Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την χρήση και /ή πώληση ΓΤΟ για 
λόγους υγειονομικούς ή περιβαλλοντικούς μόνο σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν, 
μετά από την έγκριση, νέα στοιχεία για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους 
συναφείς με τον ΓΤΟ. Ο κανονισμός αριθ. 1829/2003 περιέχει ανάλογες διατάξεις σχετικές 
με την έγκριση ΓΤΟ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, για τρόφιμα και ζωοτροφές που 
περιέχουν ΓΤΟ ή αποτελούνται από ΓΤΟ και για τρόφιμα και ζωοτροφές που παράγονται από 
συστατικά που παράγονται από ΓΤΟ, ή περιέχουν συστατικά που παράγονται από ΓΤΟ. Υπ’ 
αυτή την έννοια, ο κανονισμός συνιστά ειδική διάταξη (lex specialis) στο στάδιο της 
έγκρισης ΓΤΟ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία και ο κανονισμός καθιερώνουν ένα νομικό πλαίσιο για την 
έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) το οποίο έχει πλήρη εφαρμογή στους 
ΓΤΟ που χρησιμοποιούνται υπό μορφή σπόρων ή άλλου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
διάδοσης για τον σκοπό της καλλιέργειας σε ολόκληρη της ΕΕ. Δυνάμει αυτού του συνόλου 
νομοθεσίας, οι ΓΤΟ για καλλιέργεια θα πρέπει να υποβάλλονται σε ατομική αξιολόγηση 
κινδύνου πριν να εγκριθούν για να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης. Ο στόχος 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.

Στις 13 Ιουλίου 2010 η Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί η οδηγία 2001/18/ΕΚ όσον 
αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να εγκρίνουν μέτρα για τον περιορισμό ή την 

                                               
1 Η "σκόπιμη ελευθέρωση" ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας ως εξής: "‘σκόπιμη ελευθέρωση’: 

οποιαδήποτε σκόπιμη εισαγωγή ενός ΓΤΟ ή ενός συνδυασμού ΓΤΟ στο περιβάλλον, κατά την οποία δεν 
χρησιμοποιούνται ειδικά μέτρα απομόνωσης προκειμένου να περιορίζεται η επαφή τους με τον ευρύτερο 
πληθυσμό και το περιβάλλον και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας".

2 "Διάθεση στην αγορά": η διάθεση σε τρίτους, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.
Οι ακόλουθες ενέργειες δεν θεωρούνται ως διάθεση στην αγορά:
- η διάθεση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών για δραστηριότητες που διέπονται από την οδηγία 

90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την περιορισμένη χρήση γενετικώς 
τροποποιημένων μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των συλλογών καλλιεργειών·

- η διάθεση ΓΤΟ, εκτός των μικροοργανισμών που αναφέρονται στην πρώτη παύλα, προς αποκλειστική 
χρήση για δραστηριότητες κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται αυστηρά μέτρα απομόνωσης προκειμένου να 
περιορίζεται η επαφή τους με τον ευρύτερο πληθυσμό και το περιβάλλον και να παρέχεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας· τα μέτρα θα πρέπει να βασίζονται στις ίδιες αρχές περιορισμού που προβλέπονται στην οδηγία 
90/219/ΕΟΚ·

- η διάθεση ΓΤΟ που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκόπιμες ελευθερώσεις οι οποίες 
τηρούν τις απαιτήσεις του μέρους Β της παρούσας οδηγίας."
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απαγόρευση της καλλιέργειας ενός ΓΤΟ ή μιας ειδικής ομάδας ΓΤΟ σε μέρος ή στο σύνολο 
της επικράτειάς τους. Την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με 
την ελευθερία των κρατών μελών να αποφασίζουν όσον αφορά τις γενετικά τροποποιημένες 
καλλιέργειες1 στην οποία διευκρινίζονται οι λόγοι που αιτιολογούν την πρόταση να εισαχθεί 
μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά την 
καλλιέργεια ΓΤΟ.

Στους κόλπους του Συμβουλίου, η ad hoc ομάδα εργασίας, την οποία συνέστησε η Επιτροπή 
Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) με σκοπό την εξέταση της προτάσεως, εντόπισε 
αρκετά ζητήματα και ανησυχίες, στα οποία περιλαμβάνεται και το ζήτημα της νομικής βάσης. 
Απαντώντας, η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου εξέδωσε γνώμη2 η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση ως έχει δεν βασίζεται εγκύρως στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. Η 
Επιτροπή διαφώνησε κατηγορηματικά με το συμπέρασμα αυτό3.

Η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου εξέτασε, κατόπιν αιτήματός σας, το ζήτημα και στην 
από 17ης Νοεμβρίου 2010 γνώμη της συμπεραίνει τα ακόλουθα: "Η Νομική Υπηρεσία δεν 
έχει εντοπίσει λόγους ώστε να τεθεί εν αμφιβόλω η επιλογή του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ ως 
νομικής βάσεως για την πρόταση."
Η εισηγήτρια, Corinne Lepage, προτείνει την αλλαγή αυτής της νομικής βάσης με 
αντικατάσταση του άρθρου 114 ΣΛΕΕ από το άρθρο 192 ΣΛΕΕ (τροπολογία 1)4. Η 
εισηγήτρια προτείνει επίσης και άλλες τροπολογίες στις οποίες προβάλλεται η τροποποίηση 
της πρότασης της Επιτροπής κατά τρόπο που να δικαιολογείται η προσφυγή στο άρθρο 192 
ΣΛΕΕ.

I. Η υπό εξέταση νομική βάση
Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 114 ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρει τα εξής:
"Άρθρο 114
(πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ)
1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την 
πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως 
αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
των μισθωτών.
3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σχετικά με την υγεία, 
την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών, 
λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες 
                                               
1 COM (2010) 0380.
2 Κατ’ αρχή για λόγους που έχουν σχέση με την "απεναρμόνιση" βλ. έγγραφο αριθ. 15696/10 του 

Συμβουλίου.
3 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 19.11.2010 σχετικά με την εκτίμηση των νομικών πτυχών της 

καλλιέργειας ΓΤΟ (SEC(2010) 1454 τελικό).
4 PR\855067EN.doc
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εξελίξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη αυτού του 
στόχου.
4. Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να 
διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που 
προβλέπονται στο άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του 
χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.
5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα 
κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων 
επιστημονικών στοιχείων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, 
για λόγους οι οποίοι συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει μετά 
τη θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις μελετώμενες διατάξεις και 
τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.
6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 
και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή 
όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των 
κρατών μελών, και εάν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές διατάξεις, περί των 
οποίων οι παράγραφοι 4 και 5, λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.
Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία 
του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι η 
περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο.
7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να διατηρήσει ή να 
εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετάζει 
πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου.
8. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα στον 
οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπόψη της Επιτροπής η οποία αμέσως 
εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο.
9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 258 και 259 η Επιτροπή ή κάθε κράτος 
μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης, για το θέμα 
αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, 
ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερους από 
τους μη οικονομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 36, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε 
διαδικασία ελέγχου της Ένωσης."
Η εισηγήτρια προτείνει την αντικατάσταση αυτής της νομικής βάσης με το άρθρο 192 ΣΛΕΕ, 
το οποίο αναφέρει τα εξής:

"Άρθρο 192
(πρώην άρθρο 175 της ΣΕΚ)
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1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την 
υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 191*.
2. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως της παραγράφου 1 και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 114, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με ειδική 
νομοθετική διαδικασία, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
θεσπίζει:
α) διατάξεις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα,
β) τα μέτρα που επηρεάζουν:
– τη χωροταξία,
– την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων ή εκείνα που επιδρούν αμέσως ή εμμέσως στη 
διαθεσιμότητα των εν λόγω πόρων,
– τις χρήσεις της γης, εξαιρουμένης της διαχείρισης των αποβλήτων·
γ) τα μέτρα που επηρεάζουν αισθητά την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών 
πηγών ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, μπορεί να καταστήσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 
εφαρμοστέα στους τομείς του πρώτου εδαφίου.
3. Τα προγράμματα γενικών δράσεων που θέτουν τους επιδιωκόμενους πρωταρχικούς στόχους 
θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που αποφασίζουν σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων θεσπίζονται 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2, ανάλογα με 
την περίπτωση.
4. Με την επιφύλαξη ορισμένων μέτρων που θεσπίζει η Ένωση, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
χρηματοδότηση και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.
5. Υπό την επιφύλαξη της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", εάν ένα μέτρο που βασίζεται στις 
διατάξεις της παραγράφου 1 συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τις δημόσιες αρχές κράτους 
μέλους, το εν λόγω μέτρο προβλέπει τις κατάλληλες διατάξεις υπό μορφή:
– προσωρινών παρεκκλίσεων και/ή
–οικονομικής στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177."

                                               
* Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν: "(-) διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, (-) προστασία της υγείας του ανθρώπου, (-) συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των 
φυσικών πόρων, (-) προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή 
παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος".
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ΙΙ. Η επιλογή της Επιτροπής για τη νομική βάση
Η Επιτροπή επιλέγει το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. Η πρόταση τροποποιεί την οδηγία 
2001/18/ΕΚ, η οποία εγκρίθηκε επί τη βάσει του άρθρου 95 της ΣΕΚ (σήμερα, άρθρο 114 της 
ΣΛΕΕ), προσθέτοντας το νέο άρθρο 26β με το οποίο παρέχεται στα κράτη μέλη η νομική 
βάση για την έγκριση μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της καλλιέργειας όλων ή 
ορισμένων ΓΤΟ οι οποίοι είχαν ήδη εγκριθεί σύμφωνα με το τμήμα Γ της οδηγίας ή του 
κανονισμού αριθ. 1829/2003 στο σύνολο ή σε τμήματα της επικράτειάς τους, εφόσον 
συμμορφώνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

"Άρθρο 26β
Καλλιέργεια
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:
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·

και
β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες.

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 98/34/EK, 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."
Στην αιτιολογική σκέψη 5 της πρότασης αναφέρεται ότι: "Η πείρα έδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα που αντιμετωπίζεται ενδελέχεστερα από τα κράτη μέλη είτε σε κεντρικό 
είτε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αντίθετα με ζητήματα που συνδέονται με τη διάθεση 
στην αγορά και την εισαγωγή ΓΤΟ, που πρέπει να παραμείνουν νομοθετικά ρυθμισμένα σε 
επίπεδο ΕΕ για να διατηρηθεί η εσωτερική αγορά, η καλλιέργεια ΓΤΟ αναγνωρίστηκε ως 
ζήτημα με έντονη τοπική/περιφερειακή διάσταση. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη πρέπει να δικαιούνται να έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν κανόνες 
σχετικά με την αποδοτική καλλιέργεια των ΓΤΟ στην επικράτειά τους, εφόσον ο ΓΤΟ έχει 
εγκριθεί νομίμως για να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ." Στην αιτιολογική σκέψη 6 της πρότασης 
διευκρινίζονται τα εξής: "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." Στην 
αιτιολογική σκέψη 7 της πρότασης ορίζεται επίσης ότι: "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 
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σε γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες σπόρων και σχετικού πολλαπλασιαστικού υλικού που 
διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και, ιδίως, σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/53/EK και 2002/55/ΕΚ. 
Τα μέτρα πρέπει να αναφέρονται μόνον στην καλλιέργεια ΓΤΟ και όχι στην ελεύθερη 
κυκλοφορία και εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, και των προϊόντων συγκομιδής τους. Παρομοίως, δεν 
πρέπει να θίγουν την καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού στα οποία ανευρίσκονται τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα ίχνη 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών." Η αιτιολογική σκέψη 9 έχει ως εξής : "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 διαφορετικούς από την επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την 
υγεία και το περιβάλλον με στόχο την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους.
(...)"
Το άρθρο 26β εφαρμόζεται στους ΓΤΟ που επιτρέπονται δυνάμει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ 
και δυνάμει του κανονισμού αριθ. 1829/2003.

ΙΙΙ. Η άποψη του Δικαστηρίου: σκοπός και περιεχόμενο των προτεινόμενων μέτρων
Ορισμένες αρχές απορρέουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου. Πρώτον, όσον αφορά τις 
συνέπειες της νομικής βάσης για την ουσιαστική αρμοδιότητα και τη διαδικασία, η επιλογή της 
νομικής βάσης έχει θεσμική σημασία1.

Η επιλογή της νομικής βάσης μιας πράξης δεν βασίζεται στην άποψη του σχετικού οργάνου 
όσον αφορά τον επιδιωκόμενο σκοπό αλλά πρέπει "να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες 
επιδεκτικούς δικαστικού ελέγχου"2, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο του μέτρου3.

IV. Ανάλυση

Άρθρο 114 της ΣΛΕΕ: η αρχική νομική βάση
Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ προβλέπει μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας την έκδοση 
κοινοτικών μέτρων "που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς". Το άρθρο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με το άρθρο 26 ΣΛΕΕ για την 
εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ως θεμελιώδους αρχής της 
εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, το άρθρο 114 παράγραφος 3 πρέπει να 
θεωρηθεί ότι λαμβάνει ως βάση ένα "υψηλό επίπεδο προστασίας" όσον αφορά τα μέτρα που 
αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των 
καταναλωτών. Οι παράγραφοι 4 έως 9 επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά 
μέτρα για να εισαγάγουν δικαιολογημένες απαγορεύσεις στις εισαγωγές, τις εξαγωγές ή τα 
εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση, σύμφωνα με το άρθρο 36 ΣΛΕΕ, μετά την έγκριση ενός 
μέτρου εναρμόνισης. Οι παράγραφοι 4 έως 9 συνιστούν συνεπώς μια σημαντική εξειδίκευση 
του συνολικού στόχου του άρθρου, προωθώντας την εγκαθίδρυση και την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.
                                               
1 Γνώμη 2/00, Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, Συλλογή 2001, σ. I-9713, παρ. 5· Υπόθεση C-370/07 Επιτροπή 

κατά Συμβουλίου Συλλογή 2009 σ. Ι-8917, παρ. 46-49· Γνώμη 1/08, Γενική Συμφωνία σχετικά με το 
εμπόριο υπηρεσιών, Συλλογή 2009, σ. I-11129, παρ. 110.

2 Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1987, σ. 1493, παρ. 11.
3 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1991, σ. -2867, παρ. 10.
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Ο στόχος και το περιεχόμενο του μέτρου είναι να χορηγηθεί στα κράτη μέλη η ελευθερία να 
επικαλούνται λόγους διαφορετικούς από την επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την 
υγεία και το περιβάλλον με στόχο την απαγόρευση ή τον περιορισμό της καλλιέργειας ΓΤΟ 
στην επικράτειά τους. Προς το σκοπό αυτό, το νέο άρθρο 26β δίνει τη δυνατότητα στα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ (i) που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με το μέρος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 και αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες οι οποίες διατίθενται 
στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εμπορία σπόρων και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού διάδοσης, (ii) στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
τους, υπό την προϋπόθεση ότι: "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· και, β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες." Συνεπώς, η πρόταση στοχεύει στη 
διευκρίνιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου ώστε να παρέχεται ρητά στα κράτη μέλη 
περιθώριο ελιγμών για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της καλλιέργειας ΓΤΟ σε όλες 
εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι εναρμονισμένες, ήτοι εκείνες που δεν συνδέονται 
με την αξιολόγηση των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον. Φαίνεται ότι η 
πρόταση δεν επιδιώκει πράγματι άλλον στόχο από αυτόν της καθιέρωσης μίας έως ένα βαθμό 
"ευελιξίας" στο ισχύον συγκεντρωτικό σύστημα χορήγησης εγκρίσεων για τους ΓΤΟ. Για τον 
λόγο αυτό, η νομική βάση που επέλεξε η Επιτροπή είναι ορθή.

Το συμπέρασμα αυτό δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η προστιθέμενη αξία της πρότασης 
της Επιτροπής είναι αμφισβητήσιμη επειδή η πρακτική σημασία του άρθρου 26β δεν μπορεί 
παρά να θεωρηθεί περιορισμένη. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά στις συνθήκες, η οποία 
γίνεται στο σημείο β) του ανωτέρω άρθρου, αποτελεί στοιχείο ενδιαφέροντος. 
Παραβλέποντας το προφανές ζήτημα της συμμόρφωσης με τους όρους των μέτρων που 
εγκρίνονται από την Ένωση ή τα κράτη μέλη, η διάταξη αυτή φαίνεται να παραπέμπει 
σιωπηρά στις παραγράφους 4 έως 9 του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ. Η 
Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομική της γνώμη (παράγραφοι 13-23) 
προέβη σε λεπτομερή ανάλυση των λόγων για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ. Αρκεί η διαπίστωση ότι οι δυνατότητες των κρατών μελών να λαμβάνουν 
περιοριστικά μέτρα για "άλλους λόγους" φαίνονται, στην περίπτωση αυτή, περιορισμένες.
Μολονότι δεν φαίνεται να πρόκειται για μία αυθεντική περίπτωση εγκατάλειψης ενωσιακής 
αρμοδιότητας, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ θα εξακολουθούσε να αποτελεί κατάλληλη νομική 
βάση ακόμη και εάν η πρόταση επρόκειτο να θεωρηθεί ως "μέτρο απεναρμόνισης"1. Πιο 
συγκεκριμένα, δύσκολα μπορεί να γίνει αποδεκτό το επιχείρημα ότι η "απεναρμόνιση" βάσει 
του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ επιτρέπεται μόνο εφόσον ο σκοπός της τροποποίησης με την 
οποία επιδιώκεται μία τέτοιας μορφής "απεναρμόνιση" είναι η βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς. Το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ χορηγεί στον νομοθέτη της ΕΕ την 
αρμοδιότητα να θεσπίζει εναρμονισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και συνεπώς να προσαρμόζει ήδη ανειλημμένα μέτρα σε 
μεταβαλλόμενες συνθήκες είτε με αύξηση/μείωση του ήδη επιτευχθέντος βαθμού 
εναρμόνισης, είτε ακόμη και με κατάργηση εναρμονισμένου μέτρου. Το άρθρο 114 της 
ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ στο 

                                               
1 Όπως έκρινε η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου στη γνώμη της στην οποία αμφισβητεί την επιλογή του 

άρθρου 114 της ΣΛΕΕ ως έγκυρης νομικής βάσης. Βλ. τη διαφορετική άποψη που εκφράζει η Νομική 
Υπηρεσία του Κοινοβουλίου στην παράγραφο 12 της γνώμης της.
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οποίο δηλώνεται ρητώς ότι: "Όταν οι Συνθήκες απονέμουν στην Ένωση συντρέχουσα 
αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένο τομέα, η Ένωση και τα κράτη μέλη δύνανται να 
νομοθετούν και να εκδίδουν νομικά δεσμευτικές πράξεις στον τομέα αυτό. Τα κράτη μέλη 
ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά το μέτρο που η Ένωση δεν έχει ασκήσει τη δική της. Τα 
κράτη μέλη ασκούν εκ νέου τις αρμοδιότητές τους κατά το μέτρο που η Ένωση αποφάσισε να 
παύσει να ασκεί τη δική της." Ο Γενικός Εισαγγελέας, κ. Poiares Maduro δήλωσε στις 
προτάσεις του επί της υπόθεσης ‘Vodafone’ ότι "το άρθρο 95 μπορεί, όντως, να αποτελέσει τη 
βάση για εντατικοποίηση των κανονιστικών μέτρων και όχι μόνο για τη λήψη απορρυθμιστικών 
μέτρων"1 και το Δικαστήριο αποφάνθηκε επί της ίδιας υποθέσεως ότι: "Όταν μια στηριζόμενη 
στο άρθρο 95 ΕΚ ρύθμιση έχει ήδη εξαλείψει κάθε εμπόδιο στο εμπόριο στον τομέα που 
εναρμονίζει, ο κοινοτικός νομοθέτης δεν στερείται της δυνατότητας προσαρμογής της εν λόγω 
ρύθμισης σε κάθε μεταβολή των περιστάσεων ή σε κάθε εξέλιξη των γνώσεων δεδομένου του 
καθήκοντος που τον βαρύνει σχετικά με την προστασία των γενικών συμφερόντων που 
αναγνωρίζει η Συνθήκη"2.

Το άρθρο 192 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση
Η εισηγήτρια της επιτροπής ENVI προτείνει το άρθρο 192 της ΣΛΕΕ ως την κατάλληλη 
νομική βάση για τον ακόλουθο λόγο: "Το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη 
παράγοντες που συνδέονται με την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, τις χρήσεις γης ή 
την χωροταξία, επί των οποίων διατηρούν σοβαρές αρμοδιότητες, δικαιολογεί να βασίζεται ο 
παρών κανονισμός στο άρθρο 192 της Συνθήκης."
Το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία για την άσκηση σύμφωνα με το άρθρο 191 πολιτικής της Ένωσης, όσον 
αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαφύλαξη, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Το άρθρο 192, παράγραφος 2 
επιτρέπει τη λήψη μέτρων σύμφωνα με μια ειδική νομοθετική διαδικασία που αφορά, μεταξύ 
άλλων, μέτρα που επηρεάζουν την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων και της χρήσης 
της γης. Η τροπολογία δεν διευκρινίζει ποια παράγραφος του άρθρου 192 πρέπει να θεωρηθεί 
κατάλληλη.
Όσον αφορά την πρόταση, κρίνεται ότι το άρθρο 192 παράγραφος 1 μπορεί να θεωρηθεί πιο 
σχετικό:
1. "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την 
υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 191." Όπως προαναφέρθηκε, στόχος της 
πρότασης είναι να χορηγήσει την ελευθερία στα κράτη μέλη να επικαλούνται λόγους 
διαφορετικούς από την επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον 
με στόχο την απαγόρευση ή τον περιορισμό της καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Είναι 
επομένως σαφές ότι η πρόταση δεν επιδιώκει την επίτευξη στόχων μνεία των οποίων γίνεται 
στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. Αντίθετα, σκοπός της πρότασης είναι να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
επικαλούνται λόγους και πέρα από τις θεωρήσεις που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας προκειμένου να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Συνεπώς, εξετάζοντας την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής, πρέπει να συμπεράνουμε ότι η πρόταση αυτή δεν θα αιτιολογούσε την επιλογή του 
                                               
1 Προτάσεις επί της υποθέσεως C-58/08 Vodafone και άλλοι [2010], δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, παρ. 9.
2 Υπόθεση C-58/08 Vodafone και άλλοι [2010], δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, παρ. 34.
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άρθρου 192 της ΣΛΕΕ ως νομικής της βάσης.
Ωστόσο, η εισηγήτρια κατέθεσε πολλές τροπολογίες για την έγκριση των οποίων η αλλαγή 
της νομικής βάσεως θα μπορούσε να κριθεί ως αναγκαία. Χωρίς να προβεί κανείς σε 
λεπτομερή ανάλυση του σχεδίου έκθεσης, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στην τροπολογία 
8, η οποία έχει ως εξής:

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 26β "Άρθρο 26β
Καλλιέργεια Καλλιέργεια

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

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:

i) σε λόγους συνδεόμενους με 
περιβαλλοντικές συνέπειες που ενδέχεται 
να προκύψουν από τη 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 παρούσας 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) σε άλλους λόγους που μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές 
των γεωργικών πρακτικών, τις χρήσεις 
γης, την χωροταξία, κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις ή άλλους 
εύλογους συντελεστές·

και και
β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες. β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες.

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 
98/34/EK, 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/EK, 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".

Ως αιτιολόγηση της τροπολογίας αυτής η εισηγήτρια αναφέρει: "Η αξιολόγηση των κινδύνων 
που διεξάγεται σε κοινοτικό επίπεδο δεν μπορεί να είναι εξαντλητική. Εξάλλου, η έλλειψη ή η 
ανεπάρκεια στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ στα επί 
μέρους εθνικά οικοσυστήματα ή περιβάλλοντα υποδοχής θα αποτελούσε επαρκή λόγο ώστε να 
επιτραπεί στο κράτος μέλος να απαγορεύσει την καλλιέργεια του συγκεκριμένου ή των 
συγκεκριμένων ΓΤΟ. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επικαλεσθούν και άλλους παράγοντες, 
που ενδεχομένως συνδέονται ή δεν συνδέονται με επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος."
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ανωτέρω τροπολογία διευρύνει ουσιαστικά τους 
λόγους βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ έτσι ώστε να περιληφθούν σε αυτούς και οι περιβαλλοντικοί λόγοι, 
πρέπει να θεωρηθεί ότι η εν λόγω τροπολογία τροποποιεί τον σκοπό της πρότασης. Πράγματι, 
όλες οι τροπολογίες που πρότεινε η εισηγήτρια έχουν ως στόχο να παράσχουν στα κράτη 
μέλη πολύ συγκεκριμένους λόγους και δυνατότητες για να περιορίσουν την καλλιέργεια 
ΓΤΟ. Επιπλέον, αφορούν συνθήκες που συνδέονται με το περιβάλλον, τη διατήρηση και την 
προστασία του, όπως είναι ο δυνητικός αρνητικός αντίκτυπος στο οικοσύστημα, αλλαγές στη 
χρήση της γης, προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, κλπ. Σήμερα, τα κράτη μέλη που 
δεν επιθυμούν να επιτρέψουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους προσπαθούν να 
επικαλούνται ζητήματα δεοντολογίας, τα οποία ωστόσο δύσκολα θα ευσταθούσαν ενώπιον 
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του δικαστηρίου1.
Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομική της γνώμη, η 
τροποποίηση της οδηγίας όπως προτείνεται από την Επιτροπή (ήτοι, το νέο άρθρο 26β) δεν 
θα αλλάξει ουσιαστικά το ισχύον σύστημα εγκρίσεων για την καλλιέργεια ΓΤΟ. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα επιχειρήματα κατά της καλλιέργειας ΓΤΟ βασίζονται 
κυρίως σε λόγους που συνδέονται με το περιβάλλον, η ορθή νομική βάση για την πρόταση, 
όπως τροποποιήθηκε από την εισηγήτρια πρέπει να είναι το άρθρο 192, παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τυχόν μέτρα που αφορούν την ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
περιβάλλον της Ένωσης για λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά δεν θεωρούνται 
ενδεδειγμένα. Κατ’ αρχάς, οι ΓΤΟ δεν μπορούν να εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο εξετάζεται οιοδήποτε άλλο προϊόν δεδομένου ότι πρόκειται για ζώντες οργανισμούς 
που είναι σε θέση να αναπαράγονται και να πολλαπλασιάζονται και, κατά δεύτερο λόγο, 
έχουν αντίκτυπο σε παραγωγικά συστήματα και σε οικοσυστήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά 
διαφοροποιημένα από το ένα άκρο της Ένωσης έως το άλλο.

Συμπέρασμα:
Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμη τροπολογιών που κατέθεσε η εισηγήτρια στην πρόταση, 
κρίνεται ότι το άρθρο 192, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ συνιστά την ορθή νομική βάση.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 
με 9 ψήφους υπέρ και 8 ψήφους κατά2, να σας συστήσει ότι η πρόταση πρέπει να βασιστεί 
στο άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 C-165/08 Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας [2009] ECR I-6843.
2 Για την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι εξής: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Luigi Berlinguer 
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Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana 
Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva 
Lichtenberger, Sajjad Karim.


