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Θέμα: Αναφορά 0343/2012 της Wiebke Reinhardt, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 504 υπογραφές, σχετικά με την ομοιόμορφη σήμανση των 
γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών και τροφίμων

Αναφορά 0807/2012 του Michael Groß-Hardt, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων  

1. Περίληψη της αναφοράς 0343/2012

Η αναφέρουσα ζητεί την εισαγωγή ομοιόμορφης σήμανσης των γενετικά τροποποιημένων 
ζωοτροφών και τροφίμων, καθώς και των προϊόντων που παρασκευάζονται με αυτά. Θεωρεί 
ότι για να προστατευθεί η δημόσια υγεία πρέπει να επικρατεί πλήρης διαφάνεια κατά την 
πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη γενετικά τροποποιημένων 
συστατικών στα προϊόντα. Πρέπει να παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις 
επιπτώσεις που έχει στην υγεία η γενετική τεχνολογία στις ζωοτροφές και τα προϊόντα 
τροφίμων, ενώ η επιστημονική έρευνα στο εν λόγω πεδίο πρέπει να καλύπτει διάστημα 
τουλάχιστον δύο γενεών. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η ελλιπής πληροφόρηση συνιστά απειλή 
για το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα.

Περίληψη της αναφοράς 0807/2012

Ο αναφέρων ζητεί να αναφέρεται ρητά στα τρόφιμα (με μεγάλα κόκκινα γράμματα) εάν 
περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά ή/και τα επονομαζόμενα νανοσωματίδια, ώστε 
ο καταναλωτής να μπορεί να προβεί σε τεκμηριωμένη επιλογή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
ο ακίνδυνος χαρακτήρας των ΓΤΟ και της νανοτεχνολογίας δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής 
επαρκώς, η χρήση τους οδηγεί σε μεγαλύτερη χρήση φυτοφαρμάκων, ενώ εδάφη με 
συμβατικές καλλιέργειες ενδέχεται να επιμολυνθούν από σπόρους προερχόμενους από 
παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις με γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Ο αναφέρων 
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θεωρεί ότι τα τρόφιμα που περιέχουν ΓΤΟ και νανοσωματίδια είναι ανεπιθύμητα και περιττά.

2. Παραδεκτό

0343/2012 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2012.
0807/2012 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Σχετικά με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ)
Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές έχουν άδεια μόνο όταν δεν κινδυνεύουν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία 
ανθρώπων και ζώων ή για το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει 
ένα καλά καθορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ΓΤΟ και ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/20031 και την οδηγία 2001/18/ΕΚ2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, οι ΓΤΟ, πριν διατεθούν στην αγορά της ΕΕ, πρέπει να 
υποβληθούν σε ειδική αξιολόγηση της ασφάλειας του υψηλότερου δυνατού επιπέδου, από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με σκοπό την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. Σημαντικός είναι επίσης ο 
ρόλος των κρατών μελών όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, παράλληλα με τα δεδομένα για την ασφάλεια που παρέχεται από τον 
αιτούντα, η EFSA παρακολουθεί επίσης και λαμβάνει υπόψη τις μελέτες που έχουν 
δημοσιευτεί, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του κινδύνου. Αυτή η διαδικασία 
εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί υπόψη από την EFSA όλα τα σχετικά στοιχεία όταν αποφαίνεται 
για την ασφάλεια των ΓΤΟ. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει από την EFSA να 
αξιολογήσει τυχόν ανεξάρτητες μελέτες που ενδέχεται να υποπέσουν στην αντίληψή της, μετά 
την έγκριση της επιστημονικής γνώμης. Επιπλέον, η εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων για την 
υγεία και το περιβάλλον δεν τελειώνει με τη διαδικασία έγκρισης. Πράγματι, όταν ένας ΓΤΟ 
έχει εγκριθεί για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ή την καλλιέργεια, οι δυνητικές επιπτώσεις των 
γενετικά τροποποιημένων φυτών στο περιβάλλον παρακολουθούνται - ακόμη και οι 
απρόβλεπτες. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αξιολογούνται για να διαπιστωθεί αν οι 
όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να αναθεωρηθούν.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι οι ζιζανιοανθεκτικές (HT) καλλιέργειες έχουν 
προβλεφθεί για να είναι ανεκτικές σε ένα συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο. Αυτό δεν σημαίνει 
αυτομάτως ότι οι ψεκασμοί σε ζιζανιοανθεκτικές καλλιέργειες θα είναι πιο συχνοί από ό, τι 
στις συμβατικές καλλιέργειες. Επιπλέον, οι καλλιέργειες HT δεν έχουν εγκριθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου δεν έχει αποκτηθεί πρακτική εμπειρία σχετικά με τις 
πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι ζιζανιοανθεκτικές καλλιέργειες όσον 
αφορά τις συνολικές ποσότητες χρησιμοποιουμένων ζιζανιοκτόνων. Ωστόσο, πρέπει να 
επισημανθεί ότι, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του κινδύνου που ενέχουν οι ΓΤ 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 

2003 σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ΕΕ  L 268, 18.10.2003.
2 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 την κατάργηση της 
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, ΕΕ L 106, 17.4.2001.
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καλλιέργειες, η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (άμεση, καθυστερημένη, άμεση ή 
έμμεση) των χρησιμοποιούμενων ειδικών τεχνικών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής των πρακτικών χρήσης ζιζανιοκτόνου, αποτελεί μέρος της διαδικασίας και μπορεί να 
λαμβάνεται υπόψη για την έγκριση. 

Η Επιτροπή συμφωνεί με τους αναφέροντες σχετικά με την ανάγκη να ενημερώνονται σωστά 
οι καταναλωτές σχετικά με την παρουσία των εγκεκριμένων ΓΤΟ σε ζωοτροφές και τρόφιμα, 
ώστε να μπορούν να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή αγοράς. Η νομοθεσία για τους ΓΤΟ 
εξασφαλίζει ήδη ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με την παρουσία 
ΓΤΟ στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 προβλέπει ότι 
όλα τα προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ φέρουν την κατάλληλη 
σήμανση. Εξαίρεση ισχύει μόνο όταν ζωοτροφές και τρόφιμα περιέχουν υλικό το οποίο 
περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,9% του 
μεμονωμένου συστατικού του τροφίμου ή της ζωοτροφής, ή τροφίμου / ζωοτροφής που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσία αυτή είναι 
τυχαία και τεχνικώς αναπόφευκτη. 
Ο νομοθέτης αποφάσισε ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ισχύει μόνο για τα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ, αλλά όχι για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που 
παράγονται με ΓΤΟ. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι κατά πόσον ή όχι το υλικό που 
προέρχεται από την ΓΤ πρώτη ύλη είναι παρόν στο τρόφιμο ή τη ζωοτροφή. Έτσι, τα 
προϊόντα που παράγονται από ζώα που έχουν σιτιστεί με ΓΤΟ, όπως τα αυγά, το κρέας ή τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν υπόκεινται ούτε στις απαιτήσεις έγκρισης, ούτε στις απαιτήσεις 
επισήμανσης που αναφέρονται στον κανονισμό (αιτιολογική σκέψη 16). Μετά από αναφορά 
που κατέθεσε το 2007 ο ΜΚΟ Greenpeace ζητώντας την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων 
που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με ΓΤΟ, η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να διευκρινίσει κατά πόσον κατά πόσον τα 
διαγονίδια ή τα προϊόντα τους μπορούν να ενσωματωθούν στους ζωικούς ιστούς ή σε 
προϊόντα όπως τα αυγά και το γάλα κατά την πέψη γενετικώς τροποποιημένης πρωτεΐνης και 
DNA στη γαστρεντερική οδό των εκτρεφόμενων ζώων. 

Στις 19 Ιουλίου 2007, μετά από ανάλυση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, η 
ΕΑΑΤ δημοσίευσε δήλωση1 στην οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι:

 Τα βιολογικώς ενεργά γονίδια και πρωτεΐνες είναι κοινά συστατικά των τροφίμων και 
των ζωοτροφών σε διάφορες ποσότητες. Μετά την πέψη, στη γαστρεντερική οδό των 
ζώων παρατηρείται ταχεία διάσπαση σε βραχείες αλυσίδες DNA ή πεπτιδικά 
θραύσματα.

 Μέχρι σήμερα, πολυάριθμες πειραματικές μελέτες σε ζώα εκτροφής έχουν καταδείξει 
ότι στους ιστούς, στα υγρά ή στα εδώδιμα προϊόντα των εκτρεφόμενων ζώων δεν 
ανιχνεύονται θραύσματα ανασυνδυασμένου DNA ή πρωτεϊνών που προέρχονται από 
γενετικώς τροποποιημένα φυτά. 

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η 
τρέχουσα νομοθετική προσέγγιση. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η νομοθεσία της ΕΕ δεν απαγορεύει στους παραγωγούς να 
προσφεύγουν σε συστήματα επισήμανσης "GM-free" που να επισημαίνουν ότι τα τρόφιμα 
δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, ή δεν έχουν παραχθεί με τη χρήση 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
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ΓΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους γενικούς κανόνες για την επισήμανση των 
τροφίμων (οδηγία 2000/13/ΕΚ1). Τέτοιες ετικέτες αναπτύσσονται σε πολλά κράτη μέλη και η 
Επιτροπή έχει ξεκινήσει μελέτη προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη εικόνα των πεδίων και 
των προδιαγραφών της εν λόγω σήμανσης στην ΕΕ, και να εκτιμήσει την ανάγκη για μια 
ενδεχόμενη εναρμόνιση του εν λόγω τομέα. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν 
στις αρχές του 2013.

Η Επιτροπή συμφωνεί με τους αναφέροντες για το γεγονός ότι οι συμβατικές και βιολογικές 
καλλιέργειες θα πρέπει να προστατεύονται από σύμμειξη με ΓΤΟ. Η ανησυχία αυτή 
λαμβάνεται υπόψη από τη νομοθεσία για τους ΓΤΟ, δεδομένου ότι το άρθρο 26α της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ2 προβλέπει ότι τα μέτρα συνύπαρξης μπορούν να εφαρμοστούν από τα κράτη 
μέλη για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και βιολογικές 
καλλιέργειες. Τον Ιούλιο 2010, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών μέτρων συνύπαρξης3, και το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Συνύπαρξης (ECoB) επικουρεί τα κράτη μέλη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτών των 
μέτρων συνύπαρξης.
Τέλος, η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι πολλοί ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν από 
την καλλιέργεια των ΓΤΟ στην ΕΕ, για λόγους που δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια. Για το 
λόγο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2010 πρόταση κανονισμού που θα 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την καλλιέργεια ΓΤΟ σε τμήμα 
ή στο σύνολο της επικράτειάς τους για άλλους λόγους εκτός από τους κινδύνους για την 
υγεία και το περιβάλλον4. Η πρόταση αυτή βρίσκεται υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Σχετικά με την παρουσία νανοσωματιδίων στα τρόφιμα
Τα τεχνητά κατασκευασμένα νανοϋλικά, όταν ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα κατά την 
παραγωγή, την παρασκευή ή την επεξεργασία τους πρέπει να είναι ασφαλή όταν διατίθενται 
στην αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα.5

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 για τα νέα τρόφιμα, τα τρόφιμα και 
τα συστατικά τροφίμων, όπως τεχνητά κατασκευασμένων νανοϋλικών - τα οποία έχουν 
παραχθεί μέσα από μια διαδικασία παραγωγής που δεν εφαρμοζόταν το Μάιο του 1997, όπου 
η μέθοδος αυτή προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση ή δομή απαιτείται προ-έγκριση 
με βάση επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά της 
ΕΕ.

Η Επιτροπή συμφωνεί με τους αναφέροντες ότι υπάρχει ανάγκη να ενημερώνονται οι 
καταναλωτές για την παρουσία των νανοϋλικών στα τρόφιμα. Η ανάγκη αυτή έχει 
αναγνωριστεί στο νέο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές6, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή στις 13 Δεκεμβρίου του 
                                               
1 Οδηγία 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. ΕΕ L 109, 6.5.2000.
2 ΕΕ L 106, 17.04.2001.
3 ΕΕ C 200/1, 22.7.2010.
4 COM(2010) 375 τελικό, 13.7.2010   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
5 ΕΕ L 31, 01.02.2002, σ. 1.
6 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.
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2014. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ρητά ότι όλα τα συστατικά που περιέχονται υπό τη 
μορφή τεχνητά κατασκευασμένων νανοϋλικών πρέπει να αναφέρονται σαφώς στον κατάλογο 
των συστατικών και ότι το όνομα αυτών των συστατικών θα πρέπει να ακολουθείται από τη 
λέξη «νανο» σε παρένθεση. Για το σκοπό αυτό, ο κανονισμός ορίζει ως «νανοϋλικό» κάθε 
σκόπιμα παραχθέν υλικό που έχει μία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξης των 100 nm ή 
λιγότερο ή που συντίθεται από διακριτά λειτουργικά μέρη, είτε εσωτερικά είτε στην 
επιφάνεια, πολλά από τα οποία έχουν μία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξεως των 100 nm 
ή λιγότερο, συμπεριλαμβανομένων δομών, συσσωματωμάτων ή συσσωματώματα, τα οποία 
μπορεί να έχουν μέγεθος της τάξης άνω των 100 nm, αλλά διατηρούν ιδιότητες που είναι 
χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας. Τέλος, για να εξασφαλιστεί σαφής αναγνωσιμότητα των 
υποχρεωτικών πληροφοριών που εμφανίζονται στη συσκευασία των τροφίμων ή σε ετικέτα 
συνδεδεμένη με αυτήν, ο κανονισμός απαιτεί ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς των 1,2 
χιλιοστών και ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς των 0,9 mm για συσκευασίες ή 
περιέκτες η μεγαλύτερη επιφάνεια του η οποία είναι μικρότερη των 80 cm2.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει και πάλι την πλήρη δέσμευσή της για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας των ΓΤΟ για την υγεία και το περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, αναγνωρίζεται ως μια από τις αυστηρότερες 
παγκοσμίως. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί, επίσης, ότι τα προϊόντα που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ φέρουν σαφή σήμανση. Ως εκ τούτου, με βάση τα 
μέτρα που απαριθμούνται ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι τηρούνται πλήρως τα δικαιώματα 
των καταναλωτών για την ασφάλεια και την πλήρη και διαφανή πληροφόρηση σχετικά με 
τους ΓΤΟ.

Όσον αφορά τις νανοτεχνολογίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νέος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις 
ανησυχίες που εξέφρασαν οι αναφέροντες.
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