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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0305/2010, της Carola Twardella, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με τη σύστασή της προς το Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει την απόφασή του να 
επιτρέψει τη μεγάλης κλίμακας φύτευση γενετικά τροποποιημένων 
γεωμήλων από την BASF και την πώληση γενετικά τροποποιημένου 
αραβόσιτου από τη Monsanto

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει την απόφασή του να επιτρέψει τις 
ποικιλίες γενετικά τροποποιημένου γεώμηλου και αραβόσιτου, αναφέροντας τις γνωστές 
επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση των ΓΤΟ γενικότερα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Το πρώτο σκέλος της αναφοράς σχετίζεται με τη χορήγηση έγκρισης για την καλλιέργεια του 
γεώμηλου Amflora.
Προς ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις βασικές πτυχές που αφορούν την έγκριση του 
γεώμηλου Amflora, η Επιτροπή δημοσίευσε στις 2 Μαρτίου ένα έγγραφο με τίτλο 
«Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 
(ΓΤΟ)»1. Στο εν λόγω έγγραφο, η Επιτροπή αιτιολογεί την απόφασή της ως εξής: «Η ευνοϊκή 
                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&aged=0&language=D
E&guiLanguage=fr
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γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με 
την καλλιέργεια του εν λόγω γεώμηλου αμυλοποιίας δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του
2006. Η γνωμοδότηση αυτή επιβεβαίωσε την ευνοϊκή γνωμοδότηση της Σουηδίας το 2004. 
Έκτοτε, η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση με μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα. 
Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων της 8ης Μαΐου 2008, η 
Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει νέα γνωμοδότηση από την EFSA. Στόχος ήταν να ληφθεί 
νέα και έγκυρη γνωμοδότηση επί του γονιδίου αντοχής στα αντιβιοτικά. Το Σώμα των 
Επιτρόπων επεσήμανε ακόμη ότι, σε περίπτωση νέας θετικής γνωμοδότησης από την EFSA, 
θα έπρεπε να ληφθούν συναφείς αποφάσεις.

Στις 11 Ιουνίου 2009, η EFSA, σε συνεργασία με επιστήμονες από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC), εξέδωσε νέα θετική γνωμοδότηση. Όταν ολοκληρώθηκε η ανάλυση της εν λόγω 
γνωμοδότησης, η Επιτροπή είχε ήδη εισέλθει στη μεταβατική περίοδο που επήλθε λόγω της 
καθυστερημένης εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε ότι 
θα ήταν φρονιμότερο να χορηγηθεί η συγκεκριμένη έγκριση μετά την επανέναρξη της 
συνήθους διάταξης εργασιών, υπό το νέο Σώμα των Επιτρόπων.
Δεδομένης της ενδελεχούς εξέτασης του εν λόγω φακέλου, της έλλειψης νέων επιστημονικών 
θεμάτων που θα απαιτούσαν περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς και λόγω των επανειλημμένων 
επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, θεωρήθηκε ότι ενδείκνυται να χορηγηθεί η εν λόγω έγκριση. 
Η απόφαση δε αυτή συνάδει και με την αρχή της υπεύθυνης καινοτομίας».
Η έγκριση της καλλιέργειας του γεώμηλου Amflora (απόφαση 2010/135/ΕΕ) θεσπίζει 
περαιτέρω μέτρα διαχείρισης κινδύνου και παρακολούθησης, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση και αντιμετώπιση οιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. 
Στο πλαίσιο της παρούσας αναφοράς, κρίνεται εξίσου σκόπιμο να επισημανθεί ότι η 
Επιτροπή είχε ήδη τη δυνατότητα να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με διάφορες πτυχές 
των εν λόγω εγκρίσεων, μέσω των απαντήσεών της σε αρκετές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 
(βλ., ειδικότερα, τις απαντήσεις που δόθηκαν στις γραπτές ερωτήσεις 1956/10 και 2754/10).
Το δεύτερο σκέλος της αναφοράς συνδέεται με τις γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες 
αραβοσίτου της εταιρείας «Monsanto».
Δέον είναι να διευκρινισθεί ότι, σε αντίθεση με τις πληροφορίες που περιέχονται στην 
αναφορά, ο μοναδικός γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος που καλλιεργείται επί του 
παρόντος στην ΕΕ είναι ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος «MON 810». Η γενετική 
τροποποίησή του αποσκοπεί στην προστασία από την πυραλίδα του αραβοσίτου και δεν 
σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο «Round Up».
Εγκρίθηκε το 1998, και σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 150 διαφορετικές ποικιλίες 
αυτού του γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου, οι οποίες είναι καταχωρημένες στον κοινό 
κατάλογο ποικιλιών της ΕΕ. Οι εν λόγω ποικιλίες έχουν καταχωρηθεί από διαφορετικές 
εταιρείες παραγωγής σπόρων. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει ότι οι εταιρείες παραγωγής 
σπόρων εφαρμόζουν όντως, μέσω της συμβατικής αναπαραγωγής, γενετική τροποποίηση σε 
διάφορες ποικιλίες που είναι προσαρμοσμένες στις ποικίλες αγρονομικές συνθήκες των 
περιοχών όπου καλλιεργούνται.
Το 2009, ο αραβόσιτος «MON 810» καλλιεργείτο σε πέντε κράτη μέλη: στην Ισπανία, την 
Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία. Στην Ισπανία 
καλλιεργείται περίπου το 80% της συνολικής έκτασης της ΕΕ που χρησιμοποιείται για την 
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καλλιέργεια του «MON 810» (περί τα 100.000 εκτάρια). Κατ’ αντίθεση, έξι κράτη μέλη (η 
Αυστρία, η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο) ενέκριναν 
μέτρα διασφάλισης και απαγόρευσαν στην επικράτειά τους την καλλιέργεια του γενετικά 
τροποποιημένου αραβοσίτου «MON 810».
Η διαδικασία ανανέωσης της κοινοτικής έγκρισης βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη. 
Τον Αύγουστο του 2009, η EFSA εξέδωσε ευνοϊκή γνωμοδότηση, και η Επιτροπή εξετάζει 
επί του παρόντος τα επόμενα βήματα σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπολογίας.

Το τρίτο σκέλος της αναφοράς σχετίζεται με τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να 
επιφέρει η καλλιέργεια ΓΤΟ στις συμβατικές ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής.

Η ανάγκη να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές και οι παραγωγοί μπορούν να επιλέγουν 
ανάμεσα στη συμβατική, τη βιολογική παραγωγή και την παραγωγή ΓΤΟ συνιστά θεμελιώδη 
πτυχή της πολιτικής της ΕΕ. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη έγκριση της 
σύστασης της Επιτροπής σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών 
μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και 
βιολογικές καλλιέργειες1 στις 13 Ιουλίου 2010.

Το σημείο 1.1 της εν λόγω σύστασης σκιαγραφεί τις απόψεις της Επιτροπής επί του θέματος 
αυτού:

«Η καλλιέργεια ΓΤΟ στην ΕΕ έχει επιπτώσεις στην οργάνωση της γεωργικής παραγωγής. 
Αφενός, η πιθανότητα ακούσιας παρουσίας γενετικά τροποποιημένων φυτών σε γενετικά μη 
τροποποιημένες καλλιέργειες (συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες) θέτει το ερώτημα του 
τρόπου με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η ελεύθερη επιλογή των παραγωγών όσον 
αφορά τους διάφορους τύπους παραγωγής. Καταρχήν, οι αγρότες θα πρέπει να είναι σε θέση 
να επιλέγουν τους τύπους αγροτικής καλλιέργειας που επιθυμούν – ΓΤ καλλιέργειες, 
συμβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες. Αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να συνδυάζεται με την 
επιθυμία ορισμένων αγροτών και υπεύθυνων επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν ότι στις 
καλλιέργειές τους υπάρχει η μικρότερη δυνατή παρουσία ΓΤΟ.
Αφετέρου, το θέμα συνδέεται επίσης με την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών. 
Προκειμένου να δοθεί στους ευρωπαίους καταναλωτές ελευθερία επιλογής μεταξύ γενετικά 
τροποποιημένων τροφίμων και γενετικά μη τροποποιημένων τροφίμων, θα πρέπει όχι μόνο 
να υπάρχει σύστημα ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης που να λειτουργεί κανονικά, αλλά και 
αγροτικός τομέας που να μπορεί να παρέχει τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων. Η 
ικανότητα της βιομηχανίας τροφίμων να προσφέρει μεγάλη επιλογή προϊόντων στους 
καταναλωτές εξαρτάται από την ικανότητα του γεωργικού τομέα να διατηρεί διαφορετικά 
συστήματα παραγωγής.
Η τυχαία παρουσία ΓΤΟ σε επίπεδα πάνω από το όριο ανοχής που ορίζεται στη νομοθεσία 
της ΕΕ καθιστά αναγκαίο να αναφέρεται η παρουσία ΓΤΟ στην ετικέτα των προϊόντων που 
προβλεπόταν να είναι γενετικά μη τροποποιημένα2. Έτσι μπορεί να προκληθεί απώλεια 
εισοδήματος, επειδή η τιμή στην αγορά του προϊόντος με ΓΤΟ θα μειωθεί ή η πώλησή του θα 

                                               
1 ΕΕ C 200 της 22.7.2010, σ. 1.
2 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η υποχρέωση επισήμανσης δεν 
εφαρμόζεται στα τρόφιμα που περιέχουν υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό 
όχι μεγαλύτερο από 0,9 %: i) κάθε μεμονωμένου συστατικού τροφίμων ή ii) τροφίμου που αποτελείται από ένα 
μόνο συστατικό ή iii) της ζωοτροφής και κάθε ζωοτροφής από την οποία συντίθεται, υπό την προϋπόθεση ότι η 
παρουσία αυτή είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη.
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είναι δυσκολότερη. Επίσης, οι αγρότες μπορεί να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα αν πρέπει 
να εφαρμόσουν συστήματα παρακολούθησης και μέτρα ελαχιστοποίησης της σύμμειξης 
γενετικά τροποποιημένων και γενετικά μη τροποποιημένων καλλιεργειών.
Ωστόσο, η πιθανή απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς συγκεκριμένων αγροτικών 
προϊόντων, όπως βιολογικών προϊόντων, δεν περιορίζεται οπωσδήποτε στην υπέρβαση των 
ορίων που η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει στο 0,9 %. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και ανάλογα 
με τη ζήτηση της αγοράς και τις αντίστοιχες διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών (π.χ. 
ορισμένα κράτη μέλη ανέπτυξαν εθνικά πρότυπα για διάφορους τύπους επισήμανσης «χωρίς 
ΓΤΟ»), η παρουσία ιχνών ΓΤΟ σε συγκεκριμένες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων –
έστω και σε επίπεδο κάτω του 0,9 %– μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημία σε 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα που δεν περιέχουν 
ΓΤΟ.

Επιπλέον, η παρουσία ΓΤΟ έχει ειδικές συνέπειες για τους παραγωγούς συγκεκριμένων 
προϊόντων, όπως οι βιοκαλλιεργητές1, γεγονός που έχει συνέπειες και για τον τελικό 
καταναλωτή2. Επειδή αυτή η παραγωγή είναι συχνά πιο δαπανηρή, μπορεί να πρέπει να 
ληφθούν αυστηρότερα μέτρα διαχωρισμού για την αποφυγή της παρουσίας ΓΤΟ ώστε να 
διασφαλιστεί συναφής αυξημένη τιμή. Επιπλέον, σε ορισμένες περιοχές οι τοπικοί 
περιορισμοί και χαρακτηριστικά μπορεί να καταστήσουν πολύ δύσκολη και δαπανηρή την 
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των ιδιαίτερων αναγκών διαχωρισμού. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται αρκετή ευελιξία για να λάβουν 
υπόψη τις ειδικές περιφερειακές και τοπικές ανάγκες τους όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ 
προκειμένου να επιτύχουν τη μικρότερη δυνατή παρουσία ΓΤΟ στις βιολογικές και τις άλλες 
καλλιέργειες, όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκές επίπεδο καθαρότητας με άλλα μέσα».
Συμπεράσματα
Καταρχάς, η Επιτροπή θα ήθελε να επαναλάβει ότι θεωρεί την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος κορυφαία προτεραιότητα, και ότι δεσμεύεται για τη διασφάλιση της έγκρισης 
γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) καλλιεργειών, τροφίμων και ζωοτροφών μόνο κατόπιν 
εκτενούς και διεξοδικής αξιολόγησης κινδύνου, η οποία θα επιτρέπει να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι δεν ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στην 
υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον. Το δίκαιο της ΕΕ έχει θεσπίσει επίσης την απαίτηση της 
παρακολούθησης και άλλες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να διασφαλισθεί 
ότι προσδιορίζονται και αντιμετωπίζονται επαρκώς τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των ΓΤΟ 
στην υγεία και το περιβάλλον μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.
Στις 13 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή παρουσίασε νέα προσέγγιση της ΕΕ για την καλλιέργεια 
ΓΤΟ, μέσω νομοθετικής πρότασης η οποία συνδυάζει το σύστημα έγκρισης της ΕΕ, που 
βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να αποφασίζουν 
εάν επιθυμούν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Μείζον τμήμα της εν λόγω 
προσέγγισης αποτελεί μία νέα σύσταση που αναγνωρίζει την ανάγκη των καταναλωτών και 
των παραγωγών να μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα στη συμβατική, τη βιολογική παραγωγή 

                                               
1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων, στη βιολογική παραγωγή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ, μεταξύ άλλων σπόροι, 
τρόφιμα και ζωοτροφές (άρθρο 9, παράγραφος 1). Επιδιώκεται η μικρότερη δυνατή παρουσία ΓΤΟ στα 
βιολογικά προϊόντα (βλ. αιτιολογική σκέψη 10).
2 COM(2009) 153 – Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
με τη συνύπαρξη των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες. 
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και την παραγωγή ΓΤΟ. 
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιδιώκει την περαιτέρω βελτίωση της αξιολόγησης και της 
παρακολούθησης της καλλιέργειας ΓΤΟ κατά τους προσεχείς μήνες και τα επόμενα έτη. 
Σύντομα δε, θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την περαιτέρω βελτίωση της αξιολόγησης 
της περιβαλλοντικής ασφάλειας βάσει των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών της 
EFSA, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν τον Νοέμβριο του 2010. Επιπλέον, η Επιτροπή 
αναλύει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυσης της παρακολούθησης του περιβάλλοντος μετά 
τη διάθεση καλλιεργειών ΓΤΟ στην αγορά.


