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Τροπολογία 1
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114 και το άρθρο 291 
παράγραφος 3,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία έγκρισης για τους ΓΤΟ, ο κανονισμός 182/2011, ο 
οποίος βασίζεται στο άρθρο 291 παράγραφος 3, θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Τροπολογία 2
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) καλεί την Επιτροπή, εντός εξαμήνου 
από την έγκριση της παρούσας 
απόφασης, να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για τον περιορισμό ή την 
απαγόρευση της χρήσης γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών σε επίπεδο Ένωσης ή 
κρατών μελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς 
της υποχρεώσεις, η οποία θα 
περιλαμβάνει ορθολογικές και πρακτικές 
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διατάξεις·

Or. hu

Τροπολογία 3
Norbert Erdős

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
προτάσεις για την αύξηση της 
ευρωπαϊκής παραγωγής ζωοτροφών και 
για τον όσο το δυνατόν ταχύτερο 
τερματισμό της σοβαρής αδυναμίας της 
Ευρώπης να καλύπτει η ίδια τις ανάγκες 
της σε ζωοτροφές· εκτιμά ότι η Επιτροπή
θα πρέπει να υποβάλει τις προτάσεις 
αυτές το αργότερο στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αναθεώρησης της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής·

Or. hu

Τροπολογία 4
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ και ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θεσπίζουν μια 
κεντρική διαδικασία σε επίπεδο Ένωσης με 
την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις για την 
έγκριση ή την απόρριψη αίτησης για την 
έγκριση ΓΤΟ και γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, με βάση εκτίμηση των 

(2) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ και ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θεσπίζουν μια 
κεντρική διαδικασία σε επίπεδο Ένωσης με 
την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις για την 
έγκριση ή την απόρριψη αίτησης για την 
έγκριση ΓΤΟ και γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, με βάση εκτίμηση των 
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πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 
ενέχουν για την υγεία του ανθρώπου ή των 
ζώων, ή για το περιβάλλον. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 προβλέπει επίσης 
ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλοι
κατά νόμον παράγοντες, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο.

πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 
ενέχουν για την υγεία του ανθρώπου ή των 
ζώων, ή για το περιβάλλον. Αμφότεροι οι 
κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
178/2002 επιτάσσουν να λάβει η 
Επιτροπή υπόψη άλλους κατά νόμον 
παράγοντες κατά την υποβολή σχεδίου 
απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 5
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η χρήση της γενετικής μηχανικής στα 
φυτά, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές 
είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει τις γνώμες 
στα κράτη μέλη και αυτό αντανακλάται 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
οδηγεί στην έγκριση των ΓΤΟ και των 
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών. Από την ημερομηνία 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας στις επιτροπές και στο 
Συμβούλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ 
ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της 
έγκρισης των εν λόγω προϊόντων. 
Συνεπώς, οι άδειες έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας, 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, 
χωρίς την υποστήριξη μέσω της 
γνωμοδότησης της επιτροπής των κρατών 
μελών.

(4) Η χρήση της γενετικής μηχανικής στα 
φυτά, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές 
είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει τις γνώμες 
στα κράτη μέλη και αυτό αντανακλάται 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
οδηγεί στην έγκριση ΓΤΟ για καλλιέργεια 
και γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων 
και ζωοτροφών. Τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας στις επιτροπές και στο 
Συμβούλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ 
ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της 
έγκρισης των εν λόγω προϊόντων. Μέχρι 
στιγμής, οι άδειες έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας χωρίς 
την υποστήριξη μέσω της γνωμοδότησης 
της επιτροπής των κρατών μελών. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πολύ 
ευαίσθητο τομέα για τους ευρωπαίους 
πολίτες, η Επιτροπή χρειάζεται σαφείς 
κατευθύνσεις περί του πρακτέου στις 
περιπτώσεις αυτές. Κατά συνέπεια, ο 
κανονισμός 182/2011 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

Or. en
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Τροπολογία 6
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Όταν ένας ΓΤΟ ή ένα γενετικώς 
τροποποιημένο τρόφιμο και ζωοτροφή 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να απαγορεύσουν, να 
περιορίσουν ή να εμποδίσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος 
αυτού εντός της επικράτειάς τους, παρά 
μόνο σύμφωνα με αυστηρούς όρους που 
καθορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο και 
απαιτούν αποδείξεις σχετικά με σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
χρησιμοποιήσει τις ρήτρες διασφάλισης 
και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που 
προβλέπονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 23 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο 
άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003. Άλλα κράτη μέλη
χρησιμοποίησαν τη διαδικασία 
κοινοποίησης του άρθρου 114 
παράγραφοι 5 και 6 της ΣΛΕΕ, που 
πρέπει επίσης να βασίζεται σε νέα 
επιστημονικά στοιχεία για την προστασία 
του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. 
Άλλα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει 
μονομερείς απαγορεύσεις. Ορισμένα από 
αυτά τα μέτρα έχουν προσβληθεί ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων ή ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Όταν ένας ΓΤΟ ή ένα γενετικώς 
τροποποιημένο τρόφιμο και ζωοτροφή έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να απαγορεύσουν, να 
περιορίσουν ή να εμποδίσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος αυτού 
εντός της επικράτειάς τους, παρά μόνο 
σύμφωνα με αυστηρούς όρους που 
καθορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο και 
απαιτούν αποδείξεις σχετικά με σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
χρησιμοποιήσει τις ρήτρες διασφάλισης 
και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που 
προβλέπονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 23 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο 
άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003. Άλλα κράτη μέλη 
χρησιμοποίησαν τη διαδικασία 
κοινοποίησης του άρθρου 114 
παράγραφοι 5 και 6 της ΣΛΕΕ, που 
πρέπει επίσης να βασίζεται σε νέα 
επιστημονικά στοιχεία για την προστασία 
του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. 
Άλλα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει 
μονομερείς απαγορεύσεις. Ορισμένα από 
αυτά τα μέτρα έχουν προσβληθεί ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων ή ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

(5) Όταν ένας ΓΤΟ ή ένα γενετικώς 
τροποποιημένο τρόφιμο και ζωοτροφή έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να 
εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του 
προϊόντος αυτού εντός της επικράτειάς 
τους.

Or. fr

Τροπολογία 8
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κατάσταση αυτή άλλαξε πρόσφατα 
όσον αφορά τους ΓΤΟ που προορίζονται 
για καλλιέργεια, λόγω της έκδοσης, στις 
13 Μαρτίου 2015, της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/41214, για την τροποποίηση της 
οδηγία 2001/18/ΕΚ, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. 
Οι νέες διατάξεις αποσκοπούν κυρίως 
στο να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν να 
επιτρέψουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση του κινδύνου που 
προβλέπεται στο σύστημα της Ένωσης 
για την έγκριση των ΓΤΟ. Στόχος των 
μέτρων αυτών είναι η παροχή 
μεγαλύτερης προβλεψιμότητας στους 
φορείς και ο περιορισμός της χρήσης από 
τα κράτη μέλη των ρητρών διασφάλισης 
που προβλέπονται στο άρθρο 23 της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. 
Επίσης, αναμένεται ότι οι τροποποιήσεις 
αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
έγκριση ΓΤΟ για καλλιέργεια.

διαγράφεται

__________________
14 Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη 
δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη 
μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 
την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους 
(ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 9
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι λόγοι των τροποποιήσεων της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 
2015/412 όσον αφορά τους ΓΤΟ που 
προορίζονται για καλλιέργεια, είναι 
σημαντικοί και για άλλους ΓΤΟ και 
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές που καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. 
Πράγματι, τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή ή 
στο Συμβούλιο για την εκτελεστική 
απόφαση για την έγκριση προϊόντων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, τα οποία δεν 
προορίζονται για καλλιέργεια, είναι πάντα 
«δεν διατυπώνεται γνώμη» (δεν 
συγκεντρώθηκε ειδική πλειοψηφία ούτε 
υπέρ ούτε κατά της έγκρισης), ενώ 
υπάρχουν και κράτη μέλη στα οποία η 
χρήση των προϊόντων αυτών 
απαγορεύεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ώστε 
να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη 
χρήση των ΓΤΟ και των γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, στο σύνολο ή σε τμήμα της 
επικράτειάς τους, βάσει επιτακτικών 
λόγων που συμφωνούν με το δίκαιο της 
Ένωσης και δεν συνδέονται με κινδύνους 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, 
ή για το περιβάλλον, επειδή οι κίνδυνοι 
αυτοί έχουν ήδη αξιολογηθεί σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η δυνατότητα 
αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τους 
ΓΤΟ που προορίζονται για καλλιέργεια 

διαγράφεται
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και καλύπτονται ήδη από τις 
τροποποιήσεις που έγιναν στην οδηγία 
2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 2015/412.

Or. en

Τροπολογία 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι λόγοι των τροποποιήσεων της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 
2015/412 όσον αφορά τους ΓΤΟ που 
προορίζονται για καλλιέργεια, είναι 
σημαντικοί και για άλλους ΓΤΟ και 
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές που καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.
Πράγματι, τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή ή στο 
Συμβούλιο για την εκτελεστική απόφαση 
για την έγκριση προϊόντων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, τα οποία δεν 
προορίζονται για καλλιέργεια, είναι πάντα
«δεν διατυπώνεται γνώμη» (δεν 
συγκεντρώθηκε ειδική πλειοψηφία ούτε 
υπέρ ούτε κατά της έγκρισης), ενώ 
υπάρχουν και κράτη μέλη στα οποία η 
χρήση των προϊόντων αυτών 
απαγορεύεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση 
των ΓΤΟ και των γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, στο σύνολο ή σε τμήμα της 
επικράτειάς τους, βάσει επιτακτικών 
λόγων που συμφωνούν με το δίκαιο της 
Ένωσης και δεν συνδέονται με κινδύνους 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, 
ή για το περιβάλλον, επειδή οι κίνδυνοι 

(7) Οι λόγοι των τροποποιήσεων της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 
2015/412 όσον αφορά τους ΓΤΟ που 
προορίζονται για καλλιέργεια, είναι 
σημαντικοί και για άλλους ΓΤΟ και 
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές που καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.
Πράγματι, τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή ή στο 
Συμβούλιο για την εκτελεστική απόφαση 
για την έγκριση προϊόντων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, τα οποία δεν 
προορίζονται για καλλιέργεια, είναι πάντα
«δεν διατυπώνεται γνώμη» (δεν 
συγκεντρώθηκε ειδική πλειοψηφία ούτε 
υπέρ ούτε κατά της έγκρισης), ενώ 
υπάρχουν και κράτη μέλη στα οποία η 
χρήση των προϊόντων αυτών 
απαγορεύεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση 
των ΓΤΟ και των γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, στο σύνολο ή σε τμήμα της 
επικράτειάς τους, βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας του οικείου κράτους.



AM\1069323EL.doc 11/25 PE565.017v01-00

EL

αυτοί έχουν ήδη αξιολογηθεί σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η δυνατότητα 
αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τους 
ΓΤΟ που προορίζονται για καλλιέργεια 
και καλύπτονται ήδη από τις 
τροποποιήσεις που έγιναν στην οδηγία 
2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 2015/412.

Or. fr

Τροπολογία 11
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 
επιτρέπεται να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση, στο 
σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς τους, 
ΓΤΟ ή γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών, ή ομάδας ΓΤΟ 
ή γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων 
και ζωοτροφών, αφού έχουν λάβει 
έγκριση, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα 
αυτά είναι αιτιολογημένα, με βάση 
επιτακτικούς λόγους σύμφωνους με το 
δίκαιο της Ένωσης, και συμφωνούν με 
τις αρχές της αναλογικότητας και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ 
εθνικών και μη εθνικών προϊόντων, 
καθώς και με το άρθρο 34, το άρθρο 36 
και το άρθρο 216 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 12
Aldo Patriciello



PE565.017v01-00 12/25 AM\1069323EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να αναφέρονται στη 
χρήση και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και τις εισαγωγές γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 13
Tibor Szanyi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να αναφέρονται στη 
χρήση και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και τις εισαγωγές γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να αναφέρονται στη 

διαγράφεται
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χρήση και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και τις εισαγωγές γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών.

Or. fr

Τροπολογία 15
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να αναφέρονται στη 
χρήση και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και τις εισαγωγές γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το επίπεδο προστασίας στην Ένωση 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 
και για το περιβάλλον, που έχει επιτευχθεί 
με τη διαδικασία έγκρισης η οποία 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 απαιτεί ενιαία 
επιστημονική αξιολόγηση σε ολόκληρη 
την Ένωση, και ο παρών κανονισμός δεν 
θα πρέπει να μεταβάλει αυτή την 

διαγράφεται
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κατάσταση. Συνεπώς, για να αποφευχθεί 
τυχόν σύγχυση με τις αρμοδιότητες που 
χορηγούνται στους αξιολογητές και τους 
διαχειριστές των κινδύνων στο πλαίσιο 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν λόγους που σχετίζονται 
με κινδύνους για την υγεία και το 
περιβάλλον, οι οποίοι θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που έχει ήδη θεσπιστεί με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, και 
ιδίως τα άρθρα 10, 22 και 34.

Or. fr

Τροπολογία 17
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το επίπεδο προστασίας στην Ένωση 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 
και για το περιβάλλον, που έχει επιτευχθεί 
με τη διαδικασία έγκρισης η οποία 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 απαιτεί ενιαία 
επιστημονική αξιολόγηση σε ολόκληρη 
την Ένωση, και ο παρών κανονισμός δεν 
θα πρέπει να μεταβάλει αυτή την 
κατάσταση. Συνεπώς, για να αποφευχθεί 
τυχόν σύγχυση με τις αρμοδιότητες που 
χορηγούνται στους αξιολογητές και τους 
διαχειριστές των κινδύνων στο πλαίσιο 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν λόγους που σχετίζονται 
με κινδύνους για την υγεία και το 
περιβάλλον, οι οποίοι θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που έχει ήδη θεσπιστεί με τον 

διαγράφεται
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, και 
ιδίως τα άρθρα 10, 22 και 34.

Or. en

Τροπολογία 18
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα μέτρα που θέσπισαν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου 
εξέτασης και πληροφόρησης που ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό, δεν χρειάζεται 
να προβλεφθεί επιπλέον η εφαρμογή της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Οι 
τροποποιήσεις που γίνονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τον 
παρόντα κανονισμό προβλέπουν ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν τη χρήση ΓΤΟ ή γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών στο σύνολο ή σε τμήμα της 
επικράτειάς τους για όλη τη διάρκεια 
ισχύος της έγκρισης, με την προϋπόθεση 
ότι έχει παρέλθει η ταχθείσα ανασταλτική 
προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας 
δόθηκε η δυνατότητα στην Επιτροπή και 
στα άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τα 
προτεινόμενα μέτρα. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος θα πρέπει, επομένως, να 
κοινοποιεί σχέδιο αυτών των μέτρων 
στην Επιτροπή τουλάχιστον 3 μήνες πριν 
την έγκρισή τους ώστε να δοθεί η 

διαγράφεται
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ευκαιρία στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις, κατά 
το διάστημα δε αυτό δεν θα πρέπει να 
εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα 
μέτρα. Με το πέρας της ταχθείσας 
ανασταλτικής περιόδου τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εγκρίνουν τα μέτρα 
όπως προτάθηκαν αρχικά ή όπως 
τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη 
οι παρατηρήσεις της Επιτροπής ή των 
κρατών μελών. Θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην 
Επιτροπή τα μέτρα σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό πριν εγκριθεί το 
προϊόν που αφορούν τα εν λόγω μέτρα, 
ώστε ο περιορισμός ή η απαγόρευση να 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της ενωσιακής έγκρισης.

__________________
15 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 
37).

Or. en

Τροπολογία 19
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα μέτρα που θέσπισαν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου 

(11) Τα μέτρα που θέσπισαν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου 
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εξέτασης και πληροφόρησης που ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό, δεν χρειάζεται 
να προβλεφθεί επιπλέον η εφαρμογή της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Οι 
τροποποιήσεις που γίνονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τον 
παρόντα κανονισμό προβλέπουν ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν τη χρήση ΓΤΟ ή γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
τους για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
έγκρισης, με την προϋπόθεση ότι έχει 
παρέλθει η ταχθείσα ανασταλτική 
προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας 
δόθηκε η δυνατότητα στην Επιτροπή και 
στα άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τα προτεινόμενα 
μέτρα. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα 
πρέπει, επομένως, να κοινοποιεί σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έγκρισή τους 
ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην Επιτροπή 
και στα κράτη μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 
δεν θα πρέπει να εγκρίνει ούτε να 
εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Με το πέρας 
της ταχθείσας ανασταλτικής περιόδου τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
εγκρίνουν τα μέτρα όπως προτάθηκαν 
αρχικά ή όπως τροποποιήθηκαν για να 
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ή των κρατών μελών. Θα πρέπει 
να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πριν 
εγκριθεί το προϊόν που αφορούν τα εν 
λόγω μέτρα, ώστε ο περιορισμός ή η 
απαγόρευση να αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της ενωσιακής 
έγκρισης.

εξέτασης και πληροφόρησης που ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό, δεν χρειάζεται 
να προβλεφθεί επιπλέον η εφαρμογή της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Οι 
τροποποιήσεις που γίνονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τον 
παρόντα κανονισμό προβλέπουν ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν τη χρήση ΓΤΟ ή γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
τους για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
έγκρισης, με την προϋπόθεση ότι έχει 
παρέλθει η ταχθείσα ανασταλτική 
προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας 
δόθηκε η δυνατότητα στην Επιτροπή και 
στα άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τα προτεινόμενα 
μέτρα. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα 
πρέπει, επομένως, να κοινοποιεί σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έγκρισή τους 
ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην Επιτροπή 
και στα κράτη μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις. Με το πέρας της ταχθείσας 
ανασταλτικής περιόδου τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εγκρίνουν τα μέτρα 
όπως προτάθηκαν αρχικά ή όπως 
τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής ή των κρατών 
μελών. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην 
Επιτροπή τα μέτρα σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό πριν εγκριθεί το 
προϊόν που αφορούν τα εν λόγω μέτρα, 
ώστε ο περιορισμός ή η απαγόρευση να 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της ενωσιακής έγκρισης.

__________________ __________________
15 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 

15 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 
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και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 
204 της 21.7.1998, σ. 37).

και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 
204 της 21.7.1998, σ. 37).

Or. it

Τροπολογία 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην περίπτωση κατά την οποία ένα 
προϊόν είχε χρησιμοποιηθεί νομίμως πριν 
ένα κράτος μέλος λάβει μέτρα σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
δοθεί στις φορείς επαρκής χρόνος για να 
είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση του 
προϊόντος από την αγορά.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 21
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην περίπτωση κατά την οποία ένα 
προϊόν είχε χρησιμοποιηθεί νομίμως πριν 
ένα κράτος μέλος λάβει μέτρα σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
δοθεί στις φορείς επαρκής χρόνος για να 
είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση του 
προϊόντος από την αγορά.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 22
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, τα οποία 
περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση 
ΓΤΟ και γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών δεν θα πρέπει 
να επηρεάζουν τη χρήση αυτών των 
προϊόντων σε άλλα κράτη μέλη, καθώς 
και προϊόντων που προκύπτουν από την 
κατανάλωσή τους. Επιπλέον, ο παρών 
κανονισμός και τα εθνικά μέτρα που 
εγκρίνονται δυνάμει του δεν θα πρέπει να 
θίγουν τις απαιτήσεις του ενωσιακού 
δικαίου όσον αφορά την ακούσια και 
τυχαία παρουσία γενετικώς 
τροποποιημένου υλικού σε άλλα προϊόντα 
και δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση των 
προϊόντων που συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις αυτές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, τα οποία 
περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση 
ΓΤΟ και γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών δεν θα πρέπει 
να επηρεάζουν τη χρήση αυτών των 

(13) Ο παρών κανονισμός και τα εθνικά 
μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του δεν θα 
πρέπει να θίγουν τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού δικαίου όσον αφορά την 
ακούσια και τυχαία παρουσία γενετικώς 
τροποποιημένου υλικού σε άλλα προϊόντα 
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προϊόντων σε άλλα κράτη μέλη, καθώς 
και προϊόντων που προκύπτουν από την 
κατανάλωσή τους. Επιπλέον, ο παρών 
κανονισμός και τα εθνικά μέτρα που 
εγκρίνονται δυνάμει του δεν θα πρέπει να 
θίγουν τις απαιτήσεις του ενωσιακού 
δικαίου όσον αφορά την ακούσια και 
τυχαία παρουσία γενετικώς 
τροποποιημένου υλικού σε άλλα προϊόντα 
και δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση των προϊόντων 
που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
αυτές.

και δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση των προϊόντων 
που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
αυτές.

Or. fr

Τροπολογία 24
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Τροπολογία 26
José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

Ο κανονισμός αριθ. 182/2011 
τροποποιείται ως εξής:

(1) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
αιτιολογική σκέψη 11α:

(11a) Ο τομέας των εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
μέσω της οδηγίας 2001/18 είτε μέσω του 
κανονισμού 1829/2003, είναι ο μόνος 
τομέας στον οποίο συστηματικά ούτε η 
αρμόδια επιτροπή ούτε το Συμβούλιο 
διατυπώνουν γνώμη (δεν συγκεντρώνεται 
ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά 
της έγκρισης). Ωστόσο, δεδομένου ότι 
πρόκειται για έναν πολύ ευαίσθητο τομέα 
για τους ευρωπαίους πολίτες, η Επιτροπή 
χρειάζεται σαφείς κατευθύνσεις περί του 
πρακτέου στις περιπτώσεις αυτές.

(2) Η αιτιολογική σκέψη 14 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(14) Όταν εξετάζεται η έκδοση άλλων 
σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που 
αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς, 
ιδίως τη φορολόγηση, την υγεία των 
καταναλωτών, την ασφάλεια των 
τροφίμων και την προστασία του 
περιβάλλοντος, η Επιτροπή, προκειμένου 
να επιτευχθεί μια ισόρροπη λύση, θα 
ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
κατά τρόπον ώστε να μην 
αντιστρατεύεται οιαδήποτε κρατούσα 
θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της 
επιτροπής προσφυγής κατά της 
καταλληλότητας μιας εκτελεστικής 
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πράξης. Όσον αφορά τον ευαίσθητο 
τομέα των εγκρίσεων ΓΤΟ, δεν θα πρέπει 
να εγκρίνεται σχέδιο εκτελεστικής πράξης 
για την έγκριση ΓΤΟ εάν η απλή 
πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν
την επιτροπή είναι αντίθετη.

(3) Στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 3α:

(3α) «Εφόσον δεν εκδοθεί γνωμοδότηση 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 3, και σε περίπτωση που το 
σχέδιο εκτελεστικής πράξης αφορά 
αίτηση έγκρισης ενός ΓΤΟ, σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/18 ή τον κανονισμό 
1829/2003, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το 
σχέδιο εκτελεστικής πράξης.»

(4) Στο άρθρο 11 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Στην περίπτωση που το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης αφορά αίτηση 
έγκρισης ενός ΓΤΟ, σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/18 ή τον κανονισμό 
1829/2003, και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει ταχθεί κατά της 
έγκρισης, π.χ. μέσω ψηφίσματος, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είχε δηλώσει, ως υποψήφιος, ότι θα επανεξετάσει τους κανόνες 
έγκρισης ΓΤΟ, ώστε να συνεκτιμώνται περισσότερο οι απόψεις της πλειοψηφίας των κρατών 
μελών. Στη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2014, δήλωσε: 
«Θα εξασφαλίσω ότι θα επανεξετασθούν οι διαδικαστικοί κανόνες που διέπουν τις διάφορες 
εγκρίσεις ΓΤΟ. Δεν θα ήθελα να μπορεί η Επιτροπή να λάβει απόφαση όταν η πλειοψηφία των 
κρατών μελών δεν την ενθαρρύνει να το πράξει». Η παρούσα τροπολογία θα εξασφαλίσει την 
τήρηση της υπόσχεσης αυτής, πράγμα που δεν επιτυγχάνεται με την εξεταζόμενη πρόταση.

Τροπολογία 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 34 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
μέτρα για τον περιορισμό ή την 
απαγόρευση της χρήσης των προϊόντων 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 τα οποία 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
μέτρα αυτά:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
μέτρα για τον περιορισμό ή την 
απαγόρευση της χρήσης των προϊόντων 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 34 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) είναι αιτιολογημένα και βασίζονται σε 
επιτακτικούς λόγους σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης, δεν έρχονται σε 
καμία περίπτωση σε αντίθεση με την 
αξιολόγηση των κινδύνων που διεξάγεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 34 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) είναι αναλογικά και δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 34 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να 
λάβει μέτρα όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, διαβιβάζει πρώτα στην 
Επιτροπή σχέδιο αυτών των μέτρων και 
την αντίστοιχη αιτιολόγηση. Η Επιτροπή 
κοινοποιεί αμέσως στα άλλα κράτη μέλη 
το σχέδιο μέτρων και τη σχετική 
αιτιολόγηση. Το κράτος μέλος μπορεί να 
διαβιβάσει το σχέδιο μέτρων και τις 
σχετικές πληροφορίες πριν ολοκληρωθεί 
η διαδικασία έγκρισης που προβλέπεται 
στα άρθρα 7 και 19.

διαγράφεται

Για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία 
διαβίβασης στην Επιτροπή του σχεδίου 
μέτρων και των πληροφοριών σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο:

(α) το κράτος μέλος δεν εγκρίνει ούτε 
εφαρμόζει αυτά τα μέτρα·

(β) η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις κρίνουν ενδεδειγμένες στο 
κράτος μέλος που διαβίβασε το σχέδιο 
μέτρων.

Or. fr
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Τροπολογία 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 34 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
προβλέπουν εύλογο χρονικό διάστημα 
κατά τη διάρκεια του οποίου τα 
υφιστάμενα αποθέματα των προϊόντων 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 τα οποία 
αφορούν τα εν λόγω μέτρα και τα οποία 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν νομίμως 
πριν από την ημερομηνία λήψης των 
μέτρων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
έως ότου εξαντληθούν.

διαγράφεται

Or. fr


