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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

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

1. Περίληψη της αναφοράς

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

2. Παραδεκτό

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

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

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) που ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 είναι ένας επιστημονικός φορέας, ανεξάρτητος από τα θεσμικά 
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όργανα 1  της Ένωσης, με κύρια αποστολή να παρέχει επιστημονικές συμβουλές για τη 
νομοθεσία και τις πολιτικές της Κοινότητας σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο 
αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.

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

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

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

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον 
καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, 
ΕΕ L 31 της 1.2.2002
2 Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ που αναφέρει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στην κοινοποίηση
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εκτίμηση της ασφάλειας ενός προϊόντος προσδιορίζεται κατά περίπτωση.

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

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

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

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

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων επιδιώκει να θέσει υπό αμφισβήτηση τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), ιδίως σε ό,τι αφορά τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

                                               
1 Βλέπε άρθρα 6 παράγραφος 4 και 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
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Η Επιτροπή θεωρεί κύρια προτεραιότητα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, 
και δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι γενετικά τροποποιημένοι (ΓΤ) σπόροι, τρόφιμα και 
ζωοτροφές θα εγκρίνονται μόνο όταν δεν θα έχουν πιθανώς δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία 
των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα αυστηρό νομοθετικό 
πλαίσιο σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η συγκεκριμένη νομοθεσία, 
και ιδίως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/20031 και η οδηγία 2001/18/ΕΚ2 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπουν την ασφάλεια του προϊόντος ως την πρώτη 
προϋπόθεση για τη διάθεσή του στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, κάθε γενετικά 
τροποποιημένος οργανισμός πρέπει, πριν διατεθεί στην αγορά στο εσωτερικό της Κοινότητας, 
να υποβληθεί σε αξιολόγηση ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών.

Η εν λόγω αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), έναν επιστημονικό οργανισμό που είναι ανεξάρτητος από την 
Επιτροπή και ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 3  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 Μια ειδική ομάδα της ΕΑΑΤ για τους ΓΤΟ, σώμα που αποτελείται από επιφανείς 
επιστήμονες οι οποίοι επιλέχθηκαν για τις ικανότητές τους στους αντίστοιχους τομείς, είναι 
αρμόδια για την αξιολόγηση. Η ομάδα συνεπικουρείται από ad hoc εμπειρογνώμονες και η 
εργασία της βασίζεται σε διεθνώς εγκεκριμένες μεθόδους.
Σε ό,τι αφορά τη βάση της εν λόγω αξιολόγησης κινδύνων, η νομοθεσία της ΕΕ για τους ΓΤΟ, 
η οδηγία 2001/18/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζουν σαφώς ότι οι αιτούντες υποχρεούνται να 
προσκομίζουν μελέτες, μεταξύ άλλων ανεξάρτητες μελέτες που έχουν εξεταστεί από 
ομολόγους, προκειμένου να αποδείξουν ότι οι ΓΤΟ δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στο περιβάλλον. Το Παράρτημα II της οδηγίας θεσπίζει 
πολύ λεπτομερείς αρχές για τη διενέργεια της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου4, ενώ 
το Παράρτημα III περιέχει έναν αναλυτικό κατάλογο με τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για όλες τις κοινοποιήσεις. 
Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις επεκτείνονται περαιτέρω στο αναλυτικό έγγραφο 
προσανατολισμού της ΕΑΑΤ σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς για 
την αξιολόγηση κινδύνων των γενετικά τροποποιημένων φυτών και των παράγωγων 
τροφίμων και ζωοτροφών. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμών πρέπει είτε να 
τεκμηριώνονται πλήρως είτε να είναι αυτές που περιγράφονται από τον ΟΟΣΑ ή την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι μελέτες πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
ορθής εργαστηριακής πρακτικής. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι δεν είναι το σύστημα που 
χωλαίνει, αλλά κάποια επιστημονικά δεδομένα που υποβάλλουν οι αιτούντες. Σε αυτό το 

                                               
1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 
2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ΕΕ L 268 της 18.10.2003
2  Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001, για τη 
σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 
90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 106 της 17.4.2001.

3 Κανονισμός (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 
τροφίμων, ΕΕ L 31 της 1.2.2002
4 Συμπληρώθηκε από την απόφαση 2002/623/ΕΚ
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πλαίσιο, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Επιτροπή ολοκληρώνει μια πρόταση κανονισμού 
που θα αποσαφηνίζει περαιτέρω τις απαιτήσεις για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κυρίως τις απαιτήσεις που αφορούν τις πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται σε σχέση με την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών. Η συγκεκριμένη πρόταση στηρίζεται αφενός στο ενημερωμένο έγγραφο 
προσανατολισμού της ΕΑΑΤ που αναφέρθηκε ανωτέρω και αφετέρου στις εντατικές 
συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τα κράτη μέλη. Υπήρξε επίσης διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
ζητήθηκε πρόσφατα η άποψη της ΕΑΑΤ σχετικά με την έκβαση αυτής της διαδικασίας και η 
αντίδραση της EAAT δημοσιεύεται στον ιστότοπό της.
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως προβλέπεται τόσο στην οδηγία 2001/18/ΕΚ όσο και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 προβλέπει εκτεταμένη πρόσβαση του κοινού στις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της έγκρισης, και 
προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να αποστέλλει σχόλια στην Επιτροπή μετά την 
αξιολόγηση κινδύνων και πριν από τη λήψη της απόφασης έγκρισης. Πριν από την υποβολή 
πρότασης για έγκριση, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη αυτά τα σχόλια του κοινού. Τα σχόλια 
του κοινού μπορεί να αφορούν όχι αποκλειστικά και μόνο επιστημονικές πτυχές που 
συνδέονται με το προϊόν, αλλά και άλλους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 
κάποιων εκ των ζητημάτων που θίγονται στην παρούσα αναφορά. Όλες αυτές οι πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στους ιστοτόπους της ΓΔ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών και της 
ΓΔ Περιβάλλοντος.
Η δημοσιοποίηση των φακέλων για τους ΓΤΟ διέπεται από τις διατάξεις εμπιστευτικότητας 
και προστασίας δεδομένων της προαναφερθείσας νομοθεσίας. Η αξιολόγηση του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα του φακέλου διενεργείται από την Επιτροπή μέσω μιας ad hoc 
απόφασης βάσει της εν λόγω νομοθεσίας και η ΕΑΑΤ οφείλει να τηρεί την απόφαση της 
Επιτροπής. 
Η διαδικασία δεν αποκλείει την ανεξάρτητη έρευνα όπως φαίνεται από τις αξιόλογες 
κοινόχρηστες πηγές που παραθέτει η ΕΑΑΤ στις γνωμοδοτήσεις της για τους ΓΤΟ. Ούτε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ούτε και η ΕΑΑΤ ασκεί κάποιου είδους επιρροή σχετικά με το 
πώς οι εταιρείες αναθέτουν τις συμβάσεις για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, μια 
κατάσταση αντίστοιχη με αυτή που επικρατεί σε άλλους τομείς.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Ιουλίου 2010.

Στην πρόσφατη επιστολή του, ο αναφέρων εκφράζει την απογοήτευσή του και τη
δυσαρέσκειά του όσον αφορά τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις της Επιτροπής στην αναφορά 
του και προσδιορίζει 9 συγκεκριμένα σημεία ανησυχίας.

Η Επιτροπή επιθυμεί, κατ' αρχάς, να επαναλάβει ότι θεωρεί την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος ύψιστη προτεραιότητα και ότι έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι οι γενετικά 
τροποποιημένοι (ΓΤ) σπόροι, τρόφιμα και ζωοτροφές επιτρέπονται μόνο όταν δεν υπάρχει 
πιθανότητα να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο 
περιβάλλον. Στη συνέχεια παρέχει κάποια στοιχεία που συμπληρώνουν τις προηγούμενες 
απαντήσεις τις οποίες έδωσε στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς.

Σημεία 1, 2, 3, 6, 7: Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι οι αξιολογήσεις όσον αφορά την ασφάλεια 
των ΓΤΟ διεξάγονται επί τη βάσει υψηλότατων προτύπων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν 
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οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤΟ συζητούνται σε διεθνή φόρα όπως 
το Codex Alimentarius για πτυχές της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αντίθεση με ό,τι 
επισημαίνεται στην αναφορά, η αξιολόγηση των πιθανών χρονίων ή μακροπρόθεσμων 
επιπτώσεων αποτελεί τμήμα της αξιολόγησης κινδύνου για ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως 
περιγράφεται ειδικότερα στο σημείο 3 του κεφαλαίου ΙV των σημερινών κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΑΑΤ1.

Η ανάπτυξη ενός κανονισμού της Επιτροπής για την αδειοδότηση γενετικά τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών είναι μία από τις δράσεις η οποία αποφασίσθηκε από την Επιτροπή 
τον Απρίλιο του 2006 για να βελτιωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) κλήθηκε να επικαιροποιήσει το 
υφιστάμενο έγγραφο περί κατευθυντήριων γραμμών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για 
τη σύνταξη του νομικού κειμένου σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση γενετικά τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών και, ειδικότερα, για να διευκρινιστεί ποια πρότυπα και πρωτόκολλα 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους αιτούντες για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών, 
την παροχή μιας καλύτερης δομής και τον καθορισμό σαφών στόχων και συμπερασμάτων σε 
κάθε τμήμα της αξιολόγησης της ασφάλειας.

Η διαφάνεια της εν λόγω διαδικασίας εξασφαλίσθηκε από το γεγονός ότι η ΕΑΑΤ διεξήγαγε 
δημόσιες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών 
και ότι η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής για την Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών 
προχώρησε σε διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική ομάδα για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων και των φυτών, μια ομάδα που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η οποία συγκεντρώνει τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και 
αγροτών, της βιομηχανίας τροφίμων, εμπόρων λιανικής πώλησης, οργανώσεων καταναλωτών 
και άλλων ενδιαφερομένων για παροχή συμβουλών σε ό,τι αφορά την πολιτική για την 
ασφάλεια των τροφίμων.

Σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/20022 σχετικά με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), η εν λόγω αρχή πρέπει να παρέχει 
επιστημονική και τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή. Είναι, ως εκ τούτου, κοινή πρακτική η 
ΕΑΑΤ να παρέχει υποστήριξη και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη όταν η Επιτροπή 
προετοιμάζει νομοθεσία σε διάφορους τομείς που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων,
συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ. Υπό μορφή τελικής παρατηρήσεως, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η Επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι η ΕΑΑΤ είναι ανεξάρτητος φορέας.

Το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, το οποίο κοινοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2010 στο 
πλαίσιο της συμφωνίας περί υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (SPS) (αναφορά 
G/SPS/Ν/ΕΟΚ/369) και της συμφωνίας περί τεχνικών φραγμών στο εμπόριο (ΤΒΤ) 
(αναφορά G/ΤΒΤ/Ν/ΕΟΚ/304), βασίζεται σε αυτή την αναθεώρηση από την ΕΑΑΤ καθώς 
και σε εντατικές συζητήσεις που διεξήχθησαν, με τη συναίνεση των κρατών μελών, στο 
πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Οι 
συζητήσεις στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής εξακολουθούν να βρίσκονται εν εξελίξει αλλά 
το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα μπορούσε να διαβιβαστεί σύντομα για γνωμοδότηση 
ως ένα πρώτο βήμα έγκρισης μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf.
2 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σελ. 1.
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Ο ορισμός των εμπειρογνωμόνων του πάνελ εμπίπτει πλήρως στην αρμοδιότητα της ΕΑΑΤ 
και η Επιτροπή δεν μετέχει στη διαδικασία αυτή. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή ιδιαίτερα 
αυστηρές διαδικασίες για να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία και να αποφευχθούν συγκρούσεις
συμφερόντων. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για το επιστημονικό προσωπικό της ΕΑΑΤ.

Σημείο 4. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές1 απαιτεί από τους αιτούντες να προσκομίζουν μελέτες, συμπεριλαμβανομένων, 
όπου διατίθενται, ανεξαρτήτων μελετών οι οποίες έχουν αναθεωρηθεί σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, για να αποδειχθεί ότι οι ΓΤΟ δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία 
των ανθρώπων ή των ζώων ή στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΑΤ και το σχέδιο κανονισμού, οι μέθοδοι ελέγχου που 
χρησιμοποιούνται θα πρέπει είτε να δικαιολογούνται πλήρως ή να είναι αυτοί που 
περιγράφονται από τον ΟΟΣΑ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οι μελέτες θα πρέπει να 
διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (GLP).

Σημείο 5. Οι γνωμοδοτήσεις της ΕΑΑΤ παρέχουν τη λογική προσέγγιση που ακολουθείται 
από τον χαρακτηρισμό των ΓΤΟ, τις διάφορες δοκιμές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και 
τα συμπεράσματά της σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Υπάρχουν περιστάσεις όπου 
υποκατάστατες πρωτεΐνες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τοξικολογικούς ελέγχους διότι η 
πρωτεΐνη που παράγεται από το φυτό δεν μπορεί να διατεθεί σε επαρκή ποσότητα. Υπό αυτές 
τις περιστάσεις, η ΕΑΑΤ εκτιμά επίσης κατά πόσο η υποκατάστατη πρωτεΐνη είναι αποδεκτή 
για την αξιολόγηση ασφάλειας (δηλαδή εάν η πρωτεΐνη δεν είναι παρόμοια, εάν οι διαφορές 
μεταξύ της υποκατάστατης πρωτεΐνης και της πρωτεΐνης που παράγεται από το φυτό είναι 
σημαντικές για την ασφάλεια).

Σημείο 8. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, εναπόκειται στην Επιτροπή να 
αποφασίζει σε ποιες πληροφορίες, τις οποίες ο αιτών επιθυμεί να εξεταστούν εμπιστευτικά,
μπορεί όντως να χορηγηθεί αυτό το καθεστώς. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει επίσημη 
καταγγελία που αφορούν αποφάσεις της για εμπιστευτικές πληροφορίες. Στην πράξη, οι 
περιορισμένες πληροφορίες χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές και, π.χ., όλα τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων που αφορούν τη σύνθεση και τη σύσταση ή των τοξικολογικών μελετών δεν 
λαμβάνουν ποτέ εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Ως ανεξάρτητη αρχή, η ΕΑΑΤ έχει πλήρη αρμοδιότητα να οργανώσει τον τρόπο κατά τον 
οποίο χορηγεί πρόσβαση στα έγγραφα. Η δυνατότητα αυτή, μέσω της χορηγήσεως ενός 
κωδικού και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, γίνεται για λόγους ασφαλείας και είναι 
συμβατή με τις συναφείς απαιτήσεις της νομοθεσίας. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η οργάνωση 
επιτρέπει στο κοινό να ανακτά την πληροφορία και στη συνέχεια να την μελετά χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς.

Σημείο 9. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η ΕΑΑΤ έχουν 
επιρροή στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναθέτουν συμβόλαια για τη διεξαγωγή 
ανεξάρτητης έρευνας, και το ίδιο ισχύει και σε άλλους τομείς ανάλογων δραστηριοτήτων. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για γενετικά τροποποιημένες τροφές και ζωοτροφές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου καθορίζει απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να 

                                               
1 ΕΕ L 268, 18.10.2003, σελ. 268.
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τηρούνται για να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια.

Το ζήτημα αυτό ήταν επίσης και το θέμα της γραπτής ερώτησης προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο Ε-1672/09. Το ακριβές απόσπασμα της συμπληρωματικής απαντήσεως που 
παρείχε η Επιτροπή στις 10 Σεπτεμβρίου 2009 έχει ως εξής:

Στην ΕΕ, η νομική προστασία των βιοτεχνολογιών εφευρέσεων ρυθμίζεται από την οδηγία 
98/44/ΕΚ1. Όπως στην περίπτωση όλων των άλλων πεδίων τεχνολογίας, οι βιοτεχνολογικές 
εφευρέσεις οι οποίες είναι νέες και οι οποίες εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και 
είναι επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Αυτό αφορά επίσης αφενός προϊόντα τα οποία περιέχουν ή αποτελούνται από 
βιολογικό υλικό, και αφετέρου τις διεργασίες δια των οποίων το βιολογικό υλικό παράγεται, 
τυγχάνει επεξεργασίας ή χρησιμοποιείται2. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση όπου ένα γενετικά 
τροποποιημένο υλικό ενός φυτού κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχος του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση του υλικού αυτού 
επί τη βάσει των ειδικών δικαιωμάτων που συνεπάγεται η ευρεσιτεχνία.

Στη βιομηχανία βιοτεχνολογίας, όπως και σε άλλους τομείς, η βιομηχανία συνάπτει 
συμβατικές συμφωνίες με ερευνητές (που συνήθως αποκαλούνται "Material Transfer
Agreements - Συμφωνίες Μεταφοράς Υλικού") για τη διεξαγωγή έρευνας ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω 
συμφωνίες μπορούν να διαφέρουν ανά εταιρεία και θέμα, και πολύ συχνά σχεδιάζονται και 
τυγχάνουν διαπραγματεύσεων για κάθε περίπτωση χωριστά. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
καταγγελία από ερευνητές ή άλλους φορείς στην ΕΕ όσον αφορά τη νομιμότητα των εν λόγω 
συμφωνιών. Σχέδια έρευνας για μελέτες αξιολόγησης κινδύνου και άλλες επιστημονικές 
έρευνες σε σχέση με ΓΤΟ έχουν χρηματοδοτηθεί βάσει προγραμμάτων πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια επιλογή των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών διατίθεται
στο κοινό στην ιστοθέση http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/. Πιο λεπτομερείς 
πληροφορίες για αυτά και άλλα σχέδια μπορούν να βρεθούν στην ιστοθέση 
http://cordis.europa.eu/home_en.html.

Σε συμφωνία με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τη χορήγηση έγκρισης των ΓΤΟ3, η 
αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου διεξάγεται από το πρόσωπο που προβαίνει στην 
κοινοποίηση και κατόπιν από τις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΑΤ. Η εν λόγω αξιολόγηση 
βασίζεται σε ειδικά συγκεκριμένα δεδομένα που απαιτούνται από το παράρτημα ΙΙΙ της 
οδηγίας 2001/28/ΕΚ, τα οποία πρέπει να συλλεχθούν και να υποβληθούν από το πρόσωπο 
που προβαίνει στην κοινοποίηση. Οι αρμόδιοι φορείς και η ΕΑΑΤ αξιολογούν τα εν λόγω 
δεδομένα, καθώς και οιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία τα οποία μπορεί να γνωρίζουν 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζει το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. Η εν λόγω αξιολόγηση 
πραγματοποιείται υπό το φως της σχετικής διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας και 
μελετών, ανεξάρτητα από την πηγή της χρηματοδότησής τους ή του φορέα που ανέθεσε τη 

                                               
1 Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 1998 σχετικά με την 
έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, ΕΕ L 213, 30.7.1998.
2 Άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 98/44/ΕΚ.
3 Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 σχετικά με 
τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2008 για γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ΕΕ L 268, 18.10.2003.
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διεξαγωγή της έρευνας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ΓΤΟ δεν υπάρχει απαίτηση να 
υπάρχει διάκριση μεταξύ "ανεξάρτητων" ή "μη ανεξάρτητων μελετών". Οι εν λόγω 
διαδικασίες και αρχές ισχύουν επίσης για την αξιολόγηση των ποικιλιών αραβοσίτου Βt11 
και 1507, καθώς και για την εξουσιοδότηση οιωνδήποτε άλλων γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών.

Σαν γενικό υπόβαθρο, το σύστημα κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών (CPVR) 
που προβλέπεται για τη χορήγηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία ισχύουν 
σε ολόκληρη την Ένωση καθορίζει περιορισμούς όσον αφορά τις επιπτώσεις παρόμοιων 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, ενώ ο κάτοχος μπορεί να διαθέσει τις ποικιλίες του 
για εμπορικούς σκοπούς όπως αυτός το επιθυμεί, τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών 
ποικιλιών ενός κατόχου δεν μπορούν να επεκταθούν σε ατομικές ενέργειες για μη εμπορικούς 
σκοπούς, σε ενέργειες για πειραματικούς σκοπούς και, τέλος, σε ενέργειες για σκοπούς 
δημιουργίας, ανακάλυψης και ανάπτυξης άλλων ποικιλιών 1 . Επιπροσθέτως, το σύστημα 
CPVR προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης δικαιωμάτων αναγκαστικής εκμετάλλευσης υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως την υποστήριξη της 
επιστημονικής έρευνας (δηλαδή διατήρηση των κινήτρων για τη συνεχιζόμενη παραγωγή 
βελτιωμένων ποικιλιών)2. Ως εκ τούτου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έρευνα σε γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς φυτών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς που ενδέχεται να 
συνεπάγονται ευρεσιτεχνίες για γενετικά τροποποιημένο υλικό και περιορισμούς στη χρήση 
που επιβάλλει ο κάτοχος της ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, οι περιορισμοί στην έρευνα είναι 
δυνατό να μην συνδέονται με το σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά να 
εξαρτώνται από τις διατάξεις των συμφωνιών τις οποίες έχουν υπογραφεί οι ερευνητές σε 
εθελοντική βάση.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ερευνά το θέμα και να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με 
την πρόσβαση στην έρευνα στον τομέα της βιοτεχνολογίας."

Η αξιολόγηση της οδηγίας 2001/18, της οποίας η τελική έκθεση θα δημοσιευθεί αυτό το 
καλοκαίρι, θα παράσχει στοιχεία προς αυτήν την κατεύθυνση.

                                               
1 Άρθρο 15 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2100/94 της 27ης Ιουλίου 1994 σχετικά με τα κοινοτικά 
δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, ΕΕ L 227, 1.9.1994.
2 Άρθρο 29 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2100/94 της 27ης Ιουλίου 1994 σχετικά με τα κοινοτικά 
δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, ΕΕ L 227, 1.9.1994.


