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με τη διάδοση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διάδοση των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών. Ισχυρίζεται ότι είναι δυνατή η χρήση ΓΤΟ για την εισαγωγή 
αφανών ιών στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Οι εν λόγω ιοί μπορούν στη συνέχεια να 
ενεργοποιηθούν μέσω ενός χημικού σήματος, καθιστώντας έτσι εφικτή την κυριαρχία επί 
ολόκληρων πληθυσμών. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτό δεν 
θα συμβεί. Θεωρεί επίσης ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι από τη χρήση φυτοφαρμάκων. 
Με δεδομένο ότι οι εταιρείες που παρασκευάζουν αυτά τα προϊόντα αρνούνται συστηματικά 
ότι αυτά είναι τοξικά, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το τι κάνουν με τους ΓΤΟ που 
επίσης παράγουν. Η αναφέρουσα διαβλέπει παρόμοιους κινδύνους και στη χρήση 
νανοσωματιδίων. Ζητεί την αναστολή της έρευνας και της διάδοσης των ΓΤΟ, των 
φυτοφαρμάκων και των νανοσωματιδίων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
ΓΤΟ
Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν την καλλιέργεια και τη χρήση των ΓΤΟ για 
τρόφιμα και ζωοτροφές αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των καταναλωτών και του 
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περιβάλλοντος. Το πρώτο νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θεσπίστηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 και έχει ενισχυθεί με την έκδοση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενικώς τροποποιημένων προϊόντων στο περιβάλλον και της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. Βάσει του εν λόγω 
κανονιστικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), την 
οποία απαρτίζουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητοι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες, είναι 
αρμόδια για την εκτίμηση των κινδύνων που τυχόν ενέχουν οι ΓΤΟ, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την επιστημονική πρόοδο. Η έγκριση για ΓΤΟ χορηγείται μόνο αν η εν λόγω εκτίμηση 
είναι θετική. Επί του παρόντος, η εν λόγω διαδικασία έγκρισης θεωρείται ότι συγκαταλέγεται 
μεταξύ των αυστηρότερων και των πιο ολοκληρωμένων διαδικασιών που ακολουθούνται 
παγκοσμίως για τη χορήγηση άδειας με σκοπό τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά. 
Ουσιαστικά, από την εισαγωγή των ΓΤΟ στην παγκόσμια αγορά στα μέσα της δεκαετίας του 
1990, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της Επιτροπής περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξαν
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων.

Πέραν των δραστηριοτήτων της σχετικά με την εκτίμηση της ασφάλειας και τη χορήγηση 
έγκρισης για ΓΤΟ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των προγραμμάτων-πλαισίων για την 
έρευνα, έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 130 έργα από το 1982, επιδιώκοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τη γενική βιοασφάλεια των γενετικώς επεξεργασμένων οργανισμών. Σε 
κανένα από τα συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν περισσότερες 
από 500 ανεξάρτητες ευρωπαϊκές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες, δεν αποδείχθηκε ότι οι 
ΓΤΟ ενέχουν περισσότερους κινδύνους από τα συμβατικά ή τα οργανικά φυτά. Τα 
αποτελέσματα των εν λόγω ερευνητικών προγραμμάτων έχουν δημοσιευτεί και διατίθενται 
στους συνδέσμους http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ και 
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf. 

Σύμφωνα με την επιστημονική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η βιοασφάλεια των ΓΤΟ 
εξακολουθεί να αποτελεί θέμα προς διερεύνηση στο πλαίσιο τρεχόντων και μελλοντικών 
έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
Πέραν του ζητήματος της βιοασφάλειας των ΓΤΟ, διάφορα άλλα έργα που 
χρηματοδοτήθηκαν βάσει των προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα συνέβαλαν επίσης 
στη δημιουργία περισσότερων θεμελιωδών γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία των 
βιολογικών συστημάτων, χάρη στις οποίες αντιμετωπίζονται σήμερα βασικές προκλήσεις 
παγκόσμιου χαρακτήρα. Για παράδειγμα, οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν την 
καταπολέμηση του AIDS, θέμα για το οποίο έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στο πλαίσιο 
του προγράμματος Pharma-Planta1, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει μελλοντικά την 
πρόληψη της μετάδοσης της ασθένειας. 

Η διάθεση στην αγορά και η χρήση φυτοπροστατευτικών φαρμάκων στην Ένωση υπόκεινται 
σε ολοκληρωμένη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου, στην οποία συμμετέχει, μεταξύ άλλων, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), καθώς και σε αυστηρές 
διαδικασίες για τη χορήγηση έγκρισης. Κατά το παρελθόν, η οδηγία 91/414/ΕΟΚ όριζε το 
νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά μόνο εκείνες οι ουσίες 
η χρήση των οποίων ήταν αποδεδειγμένα ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των 
ζώων και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων στην τροφική αλυσίδα. 

                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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Έκτοτε, η εν λόγω οδηγία αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1107/2009, ο 
οποίος προβλέπει ενισχυμένες απαιτήσεις. Παραδείγματος χάριν, ορίζει ότι οι ιδιαίτερα 
επιβλαβείς ουσίες, όπως οι καρκινογόνες και οι  μεταλλαξιογόνες ουσίες, καθώς και οι ουσίες 
που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και είναι τοξικές για την αναπαραγωγή, δεν δύναται 
να εγκριθούν παρά μόνο αν η έκθεση του ανθρώπου σε αυτές είναι αμελητέα. Θεσπίζει, 
επίσης, έναν μηχανισμό για την αντικατάσταση των πιο τοξικών φυτοφαρμάκων από 
ασφαλέστερα (συμπεριλαμβανομένων των μη χημικών) φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Νανοσωματίδια

Τα νανοσωματίδια ορίζονται συνήθως ως σωματίδια με μέγεθος από 1 έως 100 nm. Τα 
νανοσωματίδια δημιουργούνται με φυσικό τρόπο στο περιβάλλον, είναι παρεπόμενες 
συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας ή δημιουργούνται σκοπίμως. Καλύπτουν μια 
ευρεία γκάμα προϊόντων, από γαλακτώματα και φυσικές ουσίες μέχρι εξαιρετικά 
εκλεπτυσμένα φαρμακευτικά προϊόντα και από υλικά ζωγραφικής, τα οποία διατίθενται επί 
μακρόν στην αγορά, μέχρι υλικά που έχουν προσφάτως δημιουργηθεί για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς (αποκατάσταση, εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.).

Για παράδειγμα, χάρη στη νανοτεχνολογία κατέστη δυνατή η έγκαιρη διάγνωση χρόνιων 
παθήσεων καθώς και η κατασκευή βελτιωμένων βοηθημάτων ακοής και όρασης με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα 
NANOEAR έχει αναπτύξει θεραπείες για τις διαταραχές του έσω ωτός με τη χρήση 
νανοσωματιδίων τα οποία είναι εύκολο να εντοπιστούν, είναι βιοδιασπώμενα και ανιχνεύσιμα 
και η ποσότητα φαρμάκου που απελευθερώνουν είναι ελεγχόμενη, ανατρέποντας εκ βάθρων 
τις θεραπείες που εφαρμόζονταν στην προκειμένη περίπτωση. Στον τομέα της ενέργειας, η 
νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών και στοιχείων καυσίμων που 
προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και οχημάτων χαμηλού βάρους, με 
σκοπό την δημιουργία ενός συστήματος μεταφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η ασφαλής και υπεύθυνη ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας είναι η πολιτική που ακολουθείται 
κατά τα τελευταία χρόνια. Προς αυτήν την κατεύθυνση, από το 2004, περίπου 40 έργα για 
την ασφάλεια της νανοτεχνολογίας έχουν χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια συνολικού ύψους 185 
εκ. ευρώ (εκ των οποίων τα 130 εκ προέρχονται από τους προϋπολογισμούς FP6 και FP7). 
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία ότι τα νανοϋλικά είναι εν γένει 
πιο επικίνδυνα από τα προϊόντα που διατίθενται επί του παρόντος στη αγορά. Ωστόσο, πρέπει 
να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν εν δυνάμει 
βλαβερά νανοϋλικά, σε τι βαθμό εκτίθενται οι άνθρωποι και το περιβάλλον σε αυτά και πώς 
μπορούν να περιοριστούν οι κίνδυνοι που ενέχουν. Τα επιστημονικά αποτελέσματα των εν 
λόγω προγραμμάτων είναι διαθέσιμα σε διάφορες επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και 
στην ετήσια επιτομή της ομάδας για τη νανοασφάλεια
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια συνεκτική κανονιστική προσέγγιση η οποία 
ολοκληρώνεται με την υπό εξέλιξη αναθεώρηση των νανοϋλικών που καλύπτει η ισχύουσα 
νομοθεσία. Θα ανακοινώσει εάν και πώς η χρήση τους πρέπει να προσαρμοστεί σε 
συνάρτηση με τα τελευταία επικυρωμένα επιστημονικά αποτελέσματα. 

Συμπέρασμα
Εν κατακλείδι, το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη έγκριση των ΓΤΟ εκ μέρους της ΕΕ 
θεωρείται από τα πιο αυστηρά και ολοκληρωμένα παγκοσμίως, μαζί με τους εφαρμοστέους 
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κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκτίμηση κινδύνου των ΓΤΟ. Βάσει 
της έρευνας για τη βιοασφάλεια, η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ τα τελευταία 25 
χρόνια, τα ΓΤΟ δεν θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνα από τις συμβατικές ή τις οργανικές 
καλλιέργειες. Τέλος, ένας μικρός αριθμός αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων δείχνουν τα 
σημαντικά οφέλη που ενδέχεται να συνεπάγονται οι ΓΤΟ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  
Όσον αφορά τα γενετικά επεξεργασμένα νανοσωματίδια και νανοϋλικά, οι νέες τεχνολογίες 
που τα χρησιμοποιούν συνδέονται άρρηκτα με νέα οφέλη για την κοινωνία, ωστόσο, όπως 
συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογία, πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι. Η προσέγγιση διαχείρισης του κινδύνου που ακολουθείται σήμερα έχει ως στόχο να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται αποτελεσματικές προφυλάξεις έναντι των κινδύνων που 
ενέχουν οι νέες τεχνολογίες καθώς και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο εμφάνισης 
απρόβλεπτων και δυσμενών επιπτώσεων από καινοτόμα καταναλωτικά και γενετικά 
επεξεργασμένα προϊόντα. 


