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γενετικά τροποποιημένες ουσίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά την απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων ουσιών. Χρησιμοποιεί ως 
παράδειγμα τη γενετικά τροποποιημένη πατάτα Amflora. Κατά την .άποψή του, η εν λόγω 
πατάτα δε διαχωρίζεται στη μεταποιητική βιομηχανία από τις άλλες πατάτες που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, κάτι που συνεπάγεται ότι οι πατάτες Amflora (ή 
μέρη αυτών) μπορεί να καταλήξουν στην τροφική αλυσίδα. Επιπλέον, δεν είναι σαφές αν η 
ανθεκτικότητα της πατάτας Amflora στα αντιβιοτικά επηρεάζει την ανθεκτικότητα των 
ανθρώπων στα αντιβιοτικά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Η εν λόγω αναφορά απευθύνθηκε αρχικά στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, η οποία 
παρείχε λεπτομερή κι εκτενή απάντηση στον αναφέροντα και την κοινοποίησε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.
Η Επιτροπή συμφωνεί με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή 
στην απάντησή της προς τον αναφέροντα σχετικά με τη γενετικά τροποποιημένη πατάτα
Amflora. Συναφώς, η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει την Επιτροπή Αναφορών στις 
παρατηρήσεις της στην ανακοίνωσή της σχετικά με την αναφορά 305/2010. Ωστόσο, 
προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στους προβληματισμούς του αναφέροντα, η Επιτροπή 
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θα ήθελε να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στην τελευταία της 
ανακοίνωση.   

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, η ΕΑΑΤ δημοσίευσε τον Αύγουστο του 2011 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση 
στην αγορά γενετικά τροποποιημένων φυτών προκειμένου να επικαιροποιήσει την 
επιστημονική της άποψη του 2006.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από την ΕΑΑΤ να αναλύσει την έκθεση παρακολούθησης του
2009 για την Amflora. Η έκδοση της γνωμοδότησης αναμένεται έως το τέλος του 2012.
Η ΕΑΑΤ δημοσίευσε το Νοέμβριο του 2010 τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές 
της για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου αναφορικά με τους ΓΤΟ. Η Επιτροπή 
έχει ξεκινήσει συνεργασία με τα κράτη μέλη για την επανεξέταση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών και τη μετατροπή τους σε νομικά κείμενα εγκεκριμένα από τα 
κράτη μέλη.


