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Τροπολογία 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική αναφορά 1

Θέση του Συμβουλίου 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 192 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 114,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αποκλειστικά στο άρθρο 192 ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα των κρατών 
μελών να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ για λόγους που δεν αφορούν το περιβάλλον. Σε 
περίπτωση απόρριψης της διπλής νομικής βάσης, θα ήταν μάλλον προτιμότερο να διατηρηθεί η 
προτεινόμενη αναφορά στο άρθρο 114.

Τροπολογία 35
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(-1) Η καλλιέργεια και η εμπορία γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) θα 
πρέπει να απαγορευθούν σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Ο 
στόχος της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Ένα ομοιόμορφο 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και
του περιβάλλοντος πρέπει να 
επιτυγχάνεται και να διατηρείται σε 
ολόκληρη της επικράτεια της Ένωσης.

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Ο 
στόχος της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κατάλληλη νομική βάση είναι το άρθρο 
114 ΣΛΕΕ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται 
αυτό το ολοκληρωμένο επίπεδο 
προστασίας. Ωστόσο, ένα ομοιόμορφο 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος και των 
καταναλωτών πρέπει να επιτυγχάνεται και 
να διατηρείται σε ολόκληρη της επικράτεια 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ παρέχει ολοκληρωμένη προστασία, καθότι εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Το άρθρο 192 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ εστιάζει αποκλειστικά σε περιβαλλοντικές πτυχές και δεν αποτελεί 
κατάλληλη νομική βάση στο πλαίσιο των ΓΤΟ.

Τροπολογία 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Ο 
στόχος αυτής της διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να 
επιτευχθεί ομοιόμορφο υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος και να διατηρηθεί σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
ΓΤΟ για καλλιέργεια, προτού εγκριθούν 
προς διάθεση στην αγορά της Ένωσης, 
υποβάλλονται σε εξατομικευμένη 
αξιολόγηση κινδύνου που θα συνεκτιμά,
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ, τις άμεσες και έμμεσες, τις 
ταχυφανείς και οψιφανείς επιπτώσεις, 
καθώς και τις σωρευτικές επιπτώσεις 
των ΓΤΟ στην ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Ο στόχος αυτής της 
διαδικασίας έγκρισης είναι να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής και υγείας, της 
υγείας και της ευζωίας των ζώων, του 
περιβάλλοντος και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα 
πρέπει να επιτευχθεί ομοιόμορφο υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος και να διατηρηθεί σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαιτερότητας των ΓΤΟ, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη μη βλαπτικότητά τους. 
Αφετέρου, αποτελούν αιτία αυξημένης χρήσης φυτοϋγειονομικών προϊόντων. Πρέπει λοιπόν να 
τροποποιηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων).

Τροπολογία 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι (2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
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ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Ο 
στόχος της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Ένα ομοιόμορφο 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
του περιβάλλοντος πρέπει να 
επιτυγχάνεται και να διατηρείται σε 
ολόκληρη της επικράτεια της Ένωσης.

ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και 
έμμεσες, τις ταχυφανείς και οψιφανείς 
επιπτώσεις, καθώς και τις σωρευτικές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ΓΤΟ 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Ο στόχος της εν λόγω διαδικασίας 
έγκρισης, σύμφωνα με την αρχή της 
προφύλαξης, είναι να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής 
και υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Ένα ομοιόμορφο 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
του περιβάλλοντος πρέπει να 
επιτυγχάνεται και να διατηρείται σε 
ολόκληρη της επικράτεια της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του βασικού περιεχομένου της αξιολόγησης κινδύνου, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, μαζί με αναφορά στην αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το 

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με το 
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παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Ο 
στόχος της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Ένα ομοιόμορφο 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
του περιβάλλοντος πρέπει να 
επιτυγχάνεται και να διατηρείται σε 
ολόκληρη της επικράτεια της Ένωσης.

παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η 
οποία διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη 
τις άμεσες και έμμεσες, τις ταχυφανείς 
και οψιφανείς, καθώς και τις σωρευτικές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχουν οι 
ΓΤΟ στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία 
των ζώων και στο περιβάλλον. Ο στόχος 
της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης είναι να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής και υγείας, της 
υγείας και της ευζωίας των ζώων, του 
περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και 
των συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Ένα ομοιόμορφο 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
του περιβάλλοντος πρέπει να 
επιτυγχάνεται και να διατηρείται σε 
ολόκληρη της επικράτεια της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 40
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Ο 
στόχος της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της 

(2) Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι 
ΓΤΟ για καλλιέργεια υποβάλλονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου 
προτού εγκριθούν προς διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και 
έμμεσες, τις ταχυφανείς και οψιφανείς 
επιπτώσεις, καθώς και τις σωρευτικές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ΓΤΟ 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Η εν λόγω αξιολόγηση κινδύνου 
αποσκοπεί στην παροχή επιστημονικών 
συμβουλών για ενημέρωση των φορέων 
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εσωτερικής αγοράς. Ένα ομοιόμορφο 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
του περιβάλλοντος πρέπει να 
επιτυγχάνεται και να διατηρείται σε 
ολόκληρη της επικράτεια της Ένωσης.

λήψης αποφάσεων, και ακολουθείται από 
απόφαση σχετικά με τη διαχείριση 
κινδύνου, στην οποία λαμβάνονται υπόψη 
και άλλοι θεμιτοί παράγοντες που 
σχετίζονται με το ζήτημα. Ο στόχος της 
εν λόγω διαδικασίας έγκρισης είναι να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής και υγείας, της 
υγείας και της ευζωίας των ζώων, του 
περιβάλλοντος και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, ενώ παράλληλα να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμπληρώνει την τροπολογία 2 του σχεδίου σύστασης. Δεδομένου ότι στο 
πλαίσιο της ρήτρας εξαίρεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαφορά μεταξύ αξιολόγησης και 
διαχείρισης κινδύνου, θα πρέπει να υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό η εν λόγω αρχή, η οποία 
θεσπίζεται τόσο με τη γενική νομοθεσία περί τροφίμων όσο και με τον κανονισμό 1829/2003 
σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

Τροπολογία 41
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει, ως προτεραιότητα, να 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου 
Υπουργών Περιβάλλοντος τα οποία 
εγκρίθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2008, ήτοι 
την ορθή εφαρμογή των νομικών 
απαιτήσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2001/18/ΕΚ 
για την αξιολόγηση των κινδύνων που 
συνεπάγονται οι ΓΤΟ. Ειδικότερα θα 
πρέπει να αξιολογούνται αυστηρά οι 
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μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 
γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών 
στο περιβάλλον καθώς και οι δυνητικές 
τους επιπτώσεις στους μη στοχευόμενους 
οργανισμούς· θα πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος υποδοχής και των 
γεωγραφικών ζωνών στις οποίες είναι 
δυνατό να καλλιεργούνται γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά· και θα πρέπει να 
αξιολογούνται οι δυνητικές 
περιβαλλοντικές συνέπειες τις οποίες 
επιφέρουν οι αλλαγές στη χρήση 
ζιζανιοκτόνων λόγω της ανθεκτικότητας 
των γενετικά τροποποιημένων 
καλλιεργειών στα ζιζανιοκτόνα. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει την έγκαιρη παρουσίαση του 
σχεδίου εκτελεστικού κανονισμού σχετικά 
με την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού 
κινδύνου που παρουσιάζουν οι ΓΤΟ. Ο εν 
λόγω εκτελεστικός κανονισμός δεν θα 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
ουσιαστικής ισοδυναμίας ή την έννοια 
μιας συγκριτικής αξιολόγησης ασφάλειας 
και θα πρέπει να εξασφαλίζει τη βελτίωση 
των υφιστάμενων πρακτικών, π.χ. με τον 
σαφή προσδιορισμό των άμεσων και 
έμμεσων μακροπρόθεσμων συνεπειών 
καθώς και των επιστημονικών 
αβεβαιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 3 του σχεδίου σύστασης. Με την τροπολογία αυτή αποσαφηνίζεται η 
αναφορά στην πολυαναμενόμενη νομικά δεσμευτική νομοθετική πράξη σχετικά με την 
αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου, με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών.

Τροπολογία 42
Jan Huitema, Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Το ενωσιακό σύστημα έγκρισης ΓΤΟ 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους 
κινδύνους και τις ευκαιρίες που
συνεπάγονται οι καινοτομίες στις 
επιστήμες και την τεχνολογία. 
Ειδικότερα, λόγω των νέων εξελίξεων 
στις τεχνικές βελτίωσης των φυτών, 
αμφισβητείται κατά πόσο ορισμένοι 
κίνδυνοι θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Ορισμένες τεχνικές, όπως η 
ενδογένεση, έχουν αποδειχθεί το ίδιο 
ασφαλείς με τις συμβατικές τεχνικές 
βελτίωσης των φυτών και θα μπορούσαν 
επομένως να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας νομοθετικής 
πράξης. Ένα εστιασμένο ρυθμιστικό 
σύστημα για τους ΓΤΟ αποτελεί 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
καινοτομιών αιχμής στον τομέα αυτόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 3 του σχεδίου σύστασης. Με την τροπολογία αυτή αποσαφηνίζεται η 
αναφορά στην πολυαναμενόμενη νομικά δεσμευτική νομοθετική πράξη σχετικά με την 
αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου, με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών.

Τροπολογία 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Η εφαρμογή της αξιολόγησης 
κινδύνου όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ χρήζει 
βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 
γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών 
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στο περιβάλλον καθώς και τις δυνητικές 
τους επιπτώσεις στους μη στοχευόμενους 
οργανισμούς, τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος υποδοχής και των 
γεωγραφικών ζωνών στις οποίες είναι 
δυνατό να καλλιεργούνται γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά, τις δυνητικές 
περιβαλλοντικές συνέπειες τις οποίες 
επιφέρουν οι αλλαγές στη χρήση 
ζιζανιοκτόνων λόγω της ανθεκτικότητας 
των γενετικά τροποποιημένων 
καλλιεργειών στα ζιζανιοκτόνα, τις 
άμεσες και έμμεσες μακροπρόθεσμες 
συνέπειες, καθώς και τις επιστημονικές 
αβεβαιότητες. Κάθε βελτίωση αυτού του 
είδους καθώς και κάθε αλλαγή στο 
νομικό καθεστώς των κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με την αξιολόγηση του 
κινδύνου των ΓΤΟ απαιτεί διεξοδική 
συζήτηση και θα πρέπει επομένως να 
εντάσσεται στο κατάλληλο πλαίσιο 
αναθεώρησης της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση κινδύνου, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ αποτελεί βασική αρχή της 
διαδικασίας έγκρισης ΓΤΟ. Κάθε αλλαγή στην αρχή αυτή, π.χ. όσον αφορά το νομικό καθεστώς 
ή τη λειτουργία της, χρήζει διεξοδικής συζήτησης, και επομένως δεν θα πρέπει να εξετάζεται ως 
τροπολογία της παρούσας οδηγίας, αλλά στο πλαίσιο μιας αναθεώρησής της.

Τροπολογία 44
Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει 
να λαμβάνεται πάντα υπόψη τόσο στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας όσο και 
κατά τη μετέπειτα εφαρμογή της.
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Or. en

Τροπολογία 45
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπόψη 
η αρχή της προληπτικής δράσης, τόσο 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
όσο και κατά την εφαρμογή του.

Or. fr

Τροπολογία 46
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2β) Κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνεται 
υπόψη η αρχή της προφύλαξης τόσο στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας όσο και 
κατά την εφαρμογή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αναφορά στην αρχή της προφύλαξης έχει ήδη συμπεριληφθεί στη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που 
παράγουν ΓΤΟ είναι οι ίδιες που 
παράγουν φάρμακα και φυτοφάρμακα, 
πρέπει οι δημόσιες αρχές να λαμβάνουν 
υπόψη τους ανεξάρτητες και 
ανεπηρέαστες μελέτες .

Or. pt

Τροπολογία 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνήσουν για την υλοποίηση 
των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 
4ης Δεκεμβρίου 2008 περί εφαρμογής των 
νομικών απαιτήσεων που ορίζει το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει η 
Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το 
αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
νομοθετική πρόταση για την 
αναπροσαρμογή του ανωτέρω 
παραρτήματος βάσει των νέων 
κατευθυντήριων γραμμών της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων σχετικά με την αξιολόγηση 
των κινδύνων που εγκυμονούν οι ΓΤΟ.

Or. fr
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Τροπολογία 49
Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2β) Στο παρόν πολιτικό πλαίσιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του 
εκλεγέντος Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για επανεξέταση της 
διαδικασίας έγκρισης και το γεγονός ότι η 
καλλιέργεια ΓΤΟ έχει αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη στην Ευρώπη, 
πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την έγκριση ΓΤΟ, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν 
εγκρίνονται ΓΤΟ ενάντια στην 
πλειοψηφία των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2β) Υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι για τη 
δημόσια υγεία από τη χρήση τεχνολογιών 
που δεν έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν 
επικυρωθεί από αρμόδιες και 
ανεπηρέαστες αρχές. Πρέπει να 
διασφαλιστεί η εκπόνηση ανεπηρέαστων 
και ανεξάρτητων μελετών, με την αύξηση 
των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας, 
ώστε να βελτιωθεί η επιστημονική γνώση 
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σχετικά με αυτά τα γενετικά 
τροποποιημένα προϊόντα και σχετικά με 
τις συνέπειες της χρήσης τους, να 
δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα 
αυτών των μελετών και να προάγεται η 
συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα.

Or. pt

Τροπολογία 51
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2β) Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ θα πρέπει να καταστεί 
αυστηρότερο με την προσθήκη των 
κατευθυντήριων γραμμών που το 
Νοέμβριο 2010 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σε 
συνδυασμό με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος 
του Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την 
περιβαλλοντική αξιολόγηση των κινδύνων 
που σχετίζονται με τους ΓΤΟ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να καταστήσει αυστηρότερες τις διαδικασίες αξιολόγησης των ΓΤΟ. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αναπροσάρμοσε τις κατευθυντήριες γραμμές 
και δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο έγγραφο το Νοέμβριο 2010. Όμως, η Επιτροπή ακόμη δεν 
έχει υποβάλει ένα σχέδιο που να δίνει κανονιστική ισχύ σε αυτές τις διατάξεις. Γι' αυτό, η 
τροπολογία ζητεί να συμπεριληφθούν στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ οι 
κατευθυντήριες γραμμές της EFSA περί αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων και έτσι 
να εκφραστεί νομοθετικά η ενίσχυση της κεντρικής αξιολόγησης. 

Τροπολογία 52
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2γ) Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη 
το πολιτικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, η 
πολιτική δέσμευση που εξέφρασε στις 15 
Ιουλίου 2014 ο εκλεγείς Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ταχεία 
αναθεώρηση της υφιστάμενης 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων που 
εφαρμόζεται για τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν θα 
πρέπει να εγκρίνονται ΓΤΟ ενάντια στη 
βούληση της πλειοψηφίας των 
δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων 
και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει την τροπολογία 4 του σχεδίου σύστασης, και ειδικότερα 
αναφέρεται στην ομιλία του κ. Juncker ενώπιον της ολομέλειας.

Τροπολογία 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2γ) Το ότι οι ΓΤΟ εξαρτώνται από 
δαπανηρές τεχνολογίες τόσο ως προς την 
δημιουργία αυτών των οργανισμών όσο 
και ως προς την καλλιέργειά τους, σε 
συνδυασμό με το ότι πρόκειται για 
πατενταρισμένους σπόρους, μετατρέπει 
την καλλιέργεια αυτών των ειδών σε 
εμπόριο αξίας πολλών εκατομμυρίων που 
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ελάχιστα ή και καθόλου έχει σχέση με την 
καλλιέργεια επιβίωσης ή με τη διαφύλαξη 
της βιοποικιλότητας.

Or. pt

Τροπολογία 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2δ) Μέσα σε ένα πλαίσιο όπου οι μεγάλοι 
οικονομικοί όμιλοι επιβάλλουν την 
καλλιέργεια πατενταρισμένων από αυτούς 
προϊόντων τα οποία είναι πιο ανθεκτικά 
και με μεγαλύτερη ικανότητα εξάπλωσης, 
τίθενται σε κίνδυνο εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, των 
οποίων η γεωργική δραστηριότητα 
εξαρτάται από τη χρήση σπόρων 
πατενταρισμένων από αυτούς τους 
ομίλους, χρόνο με το χρόνο, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η 
σταθερότητα και επιβίωσή τους.

Or. pt

Τροπολογία 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3) Πέραν από την έγκριση προς διάθεση 
στην αγορά, οι γενετικά τροποποιημένες 
ποικιλίες απαιτείται επίσης να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την 
εμπορία σπόρων και φυτικού 

(3) Πέραν από την έγκριση προς διάθεση 
στην αγορά, οι γενετικά τροποποιημένες 
ποικιλίες απαιτείται επίσης να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την 
εμπορία σπόρων και φυτικού 
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πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως 
καθορίζονται ειδικότερα στις οδηγίες 
66/401/EOK6, 66/402/EOK7, 
68/193/ΕΟΚ8, 98/56/ΕΚ9, 99/105/ΕΚ10, 
2002/53/EK11, 2002/54/EK12, 
2002/55/EK13, 2002/56/EK14, 
2002/57/EK15 και 2008/90/ΕΚ16 του 
Συμβουλίου. Από αυτές τις οδηγίες, οι 
οδηγίες 2002/53/EK και 2002/55/EK 
περιέχουν διατάξεις που επιτρέπουν στα 
κράτη μέλη να απαγορεύουν, υπό 
ορισμένους σαφώς προσδιοριζόμενους 
όρους, τη χρήση μιας ποικιλίας στο σύνολο 
ή σε τμήματα της επικράτειάς τους ή να 
καθορίζουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για την καλλιέργεια μιας ποικιλίας.

πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως 
καθορίζονται ειδικότερα στις οδηγίες 
66/401/EOK6, 66/402/EOK7, 98/56/ΕΚ9, 
99/105/ΕΚ10, 2002/53/EK11, 2002/54/EK12, 
2002/55/EK13, 2002/56/EK14, 
2002/57/EK15 και 2008/90/ΕΚ16 του 
Συμβουλίου. Από αυτές τις οδηγίες, οι 
οδηγίες 2002/53/EK και 2002/55/EK 
περιέχουν διατάξεις που επιτρέπουν στα 
κράτη μέλη να απαγορεύουν, υπό 
ορισμένους σαφώς προσδιοριζόμενους 
όρους, τη χρήση μιας ποικιλίας στο σύνολο 
ή σε τμήματα της επικράτειάς τους ή να 
καθορίζουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για την καλλιέργεια μιας ποικιλίας.

__________________ __________________
6 Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων 
προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ 
125 της 11.7.1966, σ. 2298),

6 Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων 
προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ 
125 της 11.7.1966, σ. 2298),

7 Οδηγία 66/402/EOK του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων 
δημητριακών προς σπορά (ΕΕ 125 της 
11.7.1966, σ. 2309).

7 Οδηγία 66/402/EOK του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων 
δημητριακών προς σπορά (ΕΕ 125 της 
11.7.1966, σ. 2309).

8 Οδηγία 68/193/ΕΟΚ της 9ης Απριλίου 
1968 περί εμπορίας υλικών αγενούς 
πολλαπλασιασμού της αμπέλου (ΕΕ L 93 
της 17.4.1968, σ. 15).
9 Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 1998, για την εμπορία 
πολλαπλασιαστικού υλικού 
καλλωπιστικών φυτών (ΕΕ L 226 της 
13.8.1998, σ. 16).

9 Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 1998, για την εμπορία 
πολλαπλασιαστικού υλικού 
καλλωπιστικών φυτών (ΕΕ L 226 της 
13.8.1998, σ. 16).

10 Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την 
εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού (ΕΕ L 11 της 15.1.2000, σ. 17).

10 Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την 
εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού (ΕΕ L 11 της 15.1.2000, σ. 17).

11 Οδηγία 2002/53/EK του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002 περί του κοινού 
καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων 
φυτικών ειδών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 
1).

11 Οδηγία 2002/53/EK του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002 περί του κοινού 
καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων 
φυτικών ειδών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 
1).

12 Οδηγία 2002/54/EK του Συμβουλίου της 12 Οδηγία 2002/54/EK του Συμβουλίου της 
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13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων 
τεύτλων προς σπορά (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 12).

13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων 
τεύτλων προς σπορά (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 12).

13 Οδηγία 2002/55/EK του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων 
προς σπορά κηπευτικών (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 33).

13 Οδηγία 2002/55/EK του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων 
προς σπορά κηπευτικών (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 33).

14 Οδηγία 2002/56/EK του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων 
γεωμήλων προς φύτευση (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 60).

14 Οδηγία 2002/56/EK του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων 
γεωμήλων προς φύτευση (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 60).

15 Οδηγία 2002/57/EK του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας των 
σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και 
κλωστικών φυτών (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 74).

15 Οδηγία 2002/57/EK του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας των 
σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και 
κλωστικών φυτών (ΕΕ L 193 της 
20.7.2002, σ. 74).

16 Οδηγία 2008/90/EK του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί εμπορίας 
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων 
φυτών και οπωροφόρων δέντρων που 
προορίζονται για την παραγωγή φρούτων 
(ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8).

16 Οδηγία 2008/90/EK του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί εμπορίας 
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων 
φυτών και οπωροφόρων δέντρων που 
προορίζονται για την παραγωγή φρούτων 
(ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προστατευθεί η ιδιαιτερότητα της αμπέλου και των τοπικών προϊόντων με μεγάλη 
προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 56
Lorenzo Fontana

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(4) Αν ένας ΓΤΟ εγκριθεί για σκοπούς 
καλλιέργειας σύμφωνα με το νομοθετικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τους ΓΤΟ και 
συμμορφώνεται, όσον αφορά την ποικιλία 
που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης 

(4) Έστω και αν ένας ΓΤΟ εγκριθεί για 
σκοπούς καλλιέργειας σύμφωνα με το 
νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης για τους 
ΓΤΟ και συμμορφώνεται, όσον αφορά την 
ποικιλία που πρόκειται να διατεθεί στην 
αγορά, με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 



PE539.851v01-00 20/130 AM\1037402EL.doc

EL

περί εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, τα κράτη μέλη 
δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν, να 
περιορίζουν ή να εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία του εντός της 
επικράτειάς τους, παρά μόνον υπό τους 
όρους που προβλέπει η νομοθεσία της 
Ένωσης.

της Ένωσης περί εμπορίας σπόρων και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την 
απαγόρευσή του, να περιορίσουν τη 
χρήση του ή να παρεμποδίσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία του εντός της 
επικράτειάς τους.

Or. it

Τροπολογία 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(4) Αν ένας ΓΤΟ εγκριθεί για σκοπούς 
καλλιέργειας σύμφωνα με το νομοθετικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τους ΓΤΟ και 
συμμορφώνεται, όσον αφορά την ποικιλία 
που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης 
περί εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, τα κράτη μέλη 
δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν, να 
περιορίζουν ή να εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία του εντός της επικράτειάς 
τους, παρά μόνον υπό τους όρους που 
προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης.

(4) Αν ένας ΓΤΟ εγκριθεί για σκοπούς 
καλλιέργειας σύμφωνα με το νομοθετικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τους ΓΤΟ και 
συμμορφώνεται, όσον αφορά την ποικιλία 
που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης 
περί εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, το κράτος 
μέλος που ενέκρινε αυτό τον ΓΤΟ για 
σκοπούς καλλιέργειας δεν επιτρέπεται να 
απαγορεύει, να περιορίζει ή να εμποδίζει
την ελεύθερη κυκλοφορία του εντός της 
επικράτειάς του, παρά μόνον υπό τους 
όρους που προβλέπει η νομοθεσία της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη που δεν 
ενέκριναν έναν ΓΤΟ για σκοπούς 
καλλιέργειας έχουν την άδεια να 
απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να 
εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του 
στην επικράτειά τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν τους ΓΤΟ και την καλλιέργειά τους οφείλουν να αναλάβουν την 
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ευθύνη της επιλογής τους και να φτάσουν μέχρι τις ακραίες συνέπειες της λογικής της 
αδειοδότησης αυτής. Θεωρούμε απαράδεκτο να επιτρέπεται η καλλιέργεια με αποκλειστικά 
εισπρακτικό σκοπό, χωρίς ανάληψη της ευθύνης για τις συνέπειες στην κατανάλωση και στις 
εξαγωγές, ιδίως προς τις φτωχές χώρες. Αφετέρου, ο τίτλος της οδηγίας πρέπει να παραμείνει 
ευκρινής και να έχει έμπρακτες συνέπειες, διότι η πραγματική ελευθερία των κρατών μελών εδώ 
συνίσταται στο να μην επιτρέπουν ούτε και την κυκλοφορία ενός ΓΤΟ που δεν είχε γίνει δεκτός 
προς καλλιέργεια.

Τροπολογία 58
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(4) Αν ένας ΓΤΟ εγκριθεί για σκοπούς 
καλλιέργειας σύμφωνα με το νομοθετικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τους ΓΤΟ και 
συμμορφώνεται, όσον αφορά την ποικιλία 
που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης 
περί εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, τα κράτη μέλη 
δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν, να 
περιορίζουν ή να εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία του εντός της επικράτειάς 
τους, παρά μόνον υπό τους όρους που 
προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης.

(4) Αν ένας ΓΤΟ εγκριθεί για σκοπούς 
καλλιέργειας σύμφωνα με το νομοθετικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τους ΓΤΟ και 
συμμορφώνεται, όσον αφορά την ποικιλία 
που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης 
περί εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, τα κράτη μέλη 
επιτρέπεται να απαγορεύουν ή να 
περιορίζουν την παρουσία του εντός της 
επικράτειάς τους.

Or. fr

Τροπολογία 59
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 
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συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να διαφυλαχθεί η 
εσωτερική αγορά. Η καλλιέργεια θα 
μπορούσε ωστόσο να απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθόσον αποτελεί ζήτημα με έντονη 
εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση 
λόγω των δεσμών της με τη χρήση της γης, 
τις τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία.

συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να διαφυλαχθεί η 
εσωτερική αγορά. Η καλλιέργεια θα 
μπορούσε ωστόσο να απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθόσον αποτελεί ζήτημα με έντονη 
εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση 
λόγω των δεσμών της με τη χρήση της γης, 
τις τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Επιπλέον, η 
εναρμονισμένη αξιολόγηση των κινδύνων 
για την υγεία και το περιβάλλον ενδέχεται 
να μην ασχοληθεί με όλες τις πιθανές 
συνέπειες της καλλιέργειας ΓΤΟ σε 
διαφορετικές περιοχές και τοπικά 
οικοσυστήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη δικαιούνται να 
έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν νομικά 
δεσμευτικές πράξεις όσον αφορά τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας συγκεκριμένων ΓΤΟ, 
ομάδων ΓΤΟ που προσδιορίζονται από 
την καλλιεργητική ποικιλία ή 
χαρακτηριστικό, ή όλων των ΓΤΟ στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
οι οποίοι έχουν εγκριθεί κάποια στιγμή σε 
επίπεδο Ένωσης. Ωστόσο, η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία.

Or. en

Τροπολογία 60
Françoise Grossetête

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 5
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 
συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να διαφυλαχθεί η 
εσωτερική αγορά. Η καλλιέργεια θα 
μπορούσε ωστόσο να απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθόσον αποτελεί ζήτημα με έντονη 
εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση 
λόγω των δεσμών της με τη χρήση της γης, 
τις τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία.

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 
συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ επιβάλλεται όμως
να συνεχίσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά 
σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διαφυλαχθεί 
η εσωτερική αγορά. Η καλλιέργεια θα 
μπορούσε ωστόσο να απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθόσον αποτελεί ζήτημα με έντονη 
εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση 
λόγω των δεσμών της με τη χρήση της γης, 
τις τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία και δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
στο να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο 
κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων EFSA) 
σε αυτή τη διαδικασία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία έγκρισης και η διαδικασία αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
διαφυλαχθούν όσο γίνεται, ώστε η νομοθεσία αυτή να μην αποτελέσει προηγούμενο για 
επανεθνικοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών κανονιστικών πεδίων.

Τροπολογία 61
Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 5
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 
συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να διαφυλαχθεί η 
εσωτερική αγορά. Η καλλιέργεια θα 
μπορούσε ωστόσο να απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθόσον αποτελεί ζήτημα με έντονη 
εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση 
λόγω των δεσμών της με τη χρήση της γης, 
τις τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία.

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 
συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά σε 
επίπεδο Ένωσης. Η καλλιέργεια θα 
μπορούσε ωστόσο να απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθόσον αποτελεί ζήτημα με έντονη 
εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση 
λόγω των δεσμών της με τη χρήση της γης, 
τις τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία. Επιπλέον, η εναρμονισμένη 
αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία 
και το περιβάλλον ενδέχεται να μην 
ασχοληθεί με όλες τις πιθανές συνέπειες 
της καλλιέργειας ΓΤΟ σε διαφορετικές 
περιοχές και τοπικά οικοσυστήματα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη 
μέλη δικαιούνται να έχουν τη δυνατότητα 
να εγκρίνουν νομικούς κανόνες σχετικά
με την καλλιέργεια συγκεκριμένων ΓΤΟ, 
ομάδων ΓΤΟ που προσδιορίζονται από 
την καλλιεργητική ποικιλία ή 
χαρακτηριστικό, ή όλων των ΓΤΟ στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
μετά την έγκριση των εν λόγω ΓΤΟ σε 
επίπεδο Ένωσης. Ωστόσο, η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία.

Or. en
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Τροπολογία 62
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 
συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να διαφυλαχθεί η 
εσωτερική αγορά. Η καλλιέργεια θα 
μπορούσε ωστόσο να απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθόσον αποτελεί ζήτημα με έντονη 
εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση 
λόγω των δεσμών της με τη χρήση της γης, 
τις τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία.

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 
συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ, αλλά και η 
αξιολόγηση των υγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων, θα πρέπει 
εντούτοις να συνεχίσουν να ρυθμίζονται 
νομοθετικά σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να 
διαφυλαχθεί η εσωτερική αγορά και ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας κατά τα 
προβλεπόμενα στη Συνθήκη λειτουργίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καλλιέργεια 
θα μπορούσε ωστόσο να απαιτεί 
περισσότερη ευελιξία σε ορισμένες 
περιπτώσεις, καθόσον αποτελεί ζήτημα με 
έντονη εθνική, περιφερειακή και τοπική 
διάσταση λόγω των δεσμών της με τη 
χρήση της γης, τις τοπικές γεωργικές δομές 
και την προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων, τοπίων και φυσικών 
φυτικών γονοτύπων. Η κοινή διαδικασία 
έγκρισης, ιδίως η διαδικασία αξιολόγησης, 
δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αρνητικά 
από αυτή την ευελιξία όταν αυτή η 
διαδικασία αυτή γίνεται βάσει των 
υψηλότερων προτύπων και περικλείει την 
αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων 
για την υγεία και όλων των πιθανών 
συνεπειών που συνδέονται με την 
εισαγωγή των ΓΤΟ στη φύση και το 
περιβάλλον.

Or. fr
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Τροπολογία 63
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ζητήματα 
συνδεδεμένα με τη διάθεση στην αγορά 
και τις εισαγωγές ΓΤΟ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να διαφυλαχθεί η 
εσωτερική αγορά. Η καλλιέργεια θα 
μπορούσε ωστόσο να απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθόσον αποτελεί ζήτημα με έντονη 
εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση 
λόγω των δεσμών της με τη χρήση της γης, 
τις τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία.

(5) Η πείρα κατέδειξε ότι η καλλιέργεια 
ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα το οποίο 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα σε 
επίπεδο κρατών μελών, δεδομένου ότι 
υπάρχουν διαφορετικές επιστημονικές 
ερμηνείες και πολιτικές αξιολογήσεις των 
κινδύνων. Ζητήματα συνδεδεμένα με τη 
διάθεση στην αγορά και τις εισαγωγές 
ΓΤΟ θα πρέπει να συνεχίσουν να 
ρυθμίζονται νομοθετικά σε επίπεδο 
Ένωσης, ώστε να διαφυλαχθεί η εσωτερική 
αγορά. Η καλλιέργεια θα μπορούσε 
ωστόσο να απαιτεί περισσότερη ευελιξία 
σε ορισμένες περιπτώσεις, καθόσον 
αποτελεί ζήτημα με έντονη εθνική, 
περιφερειακή και τοπική διάσταση λόγω 
των δεσμών της με τη χρήση της γης, τις 
τοπικές γεωργικές δομές και την 
προστασία ή διατήρηση βιότοπων, 
οικοσυστημάτων και τοπίων. Η κοινή 
διαδικασία έγκρισης, ιδίως η διαδικασία 
αξιολόγησης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
ευελιξία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι συμβατή με την τροπολογία 5 του σχεδίου σύστασης.

Τροπολογία 64
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5α) Πρέπει λοιπόν να καταστεί 
αυστηρότερη η εναρμονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο κοινή διαδικασία 
έγκρισης, ώστε να περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση των υγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων όχι μόνο επί 
της συνολικής επικράτειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τοπικό 
επίπεδο, μέσα από μια ανάλυση των 
πιθανών επιπτώσεων στα τοπικά 
οικοσυστήματα. Μόνο μια πλήρης 
κεντρική αξιολόγηση, πραγματικά 
ανεξάρτητη και ενισχυμένη, θα μας 
επιτρέψει να εξασφαλίσουμε το υψηλό 
επίπεδο προστασίας που προβλέπουν οι 
Συνθήκες. Τούτο απαιτεί να συμμετέχουν 
όλα τα κράτη μέλη στην αξιολόγηση, 
ώστε να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός 
των απόψεων και να προωθηθούν οι 
επιστημονικές και δεοντολογικές 
συζητήσεις βάσει των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων του κάθε κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 65
Lynn Boylan

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6) Για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ, ορισμένα κράτη 
μέλη προσέφυγαν στις ρήτρες διασφάλισης 
και στα μέτρα έκτακτης ανάγκης του 
άρθρου 23 της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, βασιζόμενα, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε νέες πρόσθετες 
πληροφορίες, που κατέστησαν διαθέσιμες 
μετά την ημερομηνία της συγκατάθεσης 

(6) Για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ, ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν προσφύγει στις ρήτρες 
διασφάλισης και στα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης του άρθρου 23 της οδηγίας 
2001/18/EΚ και του άρθρου 34 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
βασιζόμενα, ανάλογα με την περίπτωση, 
σε νέες πρόσθετες πληροφορίες, που 
κατέστησαν διαθέσιμες μετά την 
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και που επηρεάζουν την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων, ή μετά από 
επαναξιολόγηση υφιστάμενων 
πληροφοριών. Άλλα κράτη μέλη 
προσέφυγαν στη διαδικασία κοινοποίησης 
του άρθρου 114 παράγραφοι 5 και 6 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που 
απαιτούν παρουσίαση νέων επιστημονικών 
στοιχείων για την προστασία του 
περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας.
Επιπλέον, η διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
δυσχερής για την καλλιέργεια ΓΤΟ, καθώς 
εκφράστηκαν ανησυχίες σε εθνικό επίπεδο 
που δεν αφορούν μόνο θέματα 
συνδεδεμένα με την ασφάλεια των ΓΤΟ 
για την υγεία ή το περιβάλλον.

ημερομηνία της συγκατάθεσης και που 
επηρεάζουν την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων, ή μετά από 
επαναξιολόγηση υφιστάμενων 
πληροφοριών. Άλλα κράτη μέλη 
προσέφυγαν στη διαδικασία κοινοποίησης 
του άρθρου 114 παράγραφοι 5 και 6 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που 
απαιτούν παρουσίαση νέων επιστημονικών 
στοιχείων για την προστασία του 
περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας.
Επιπλέον, η διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
δυσχερής για την καλλιέργεια ΓΤΟ, καθώς 
εκφράστηκαν ανησυχίες σε εθνικό επίπεδο 
που δεν αφορούν μόνο θέματα 
συνδεδεμένα με την ασφάλεια των ΓΤΟ 
για την υγεία ή το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 66
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6) Για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ, ορισμένα κράτη 
μέλη προσέφυγαν στις ρήτρες διασφάλισης 
και στα μέτρα έκτακτης ανάγκης του 
άρθρου 23 της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1829/2003, βασιζόμενα, ανάλογα με 
την περίπτωση, σε νέες πρόσθετες 
πληροφορίες, που κατέστησαν διαθέσιμες 
μετά την ημερομηνία της συγκατάθεσης 
και που επηρεάζουν την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων, ή μετά από 
επαναξιολόγηση υφιστάμενων 
πληροφοριών. Άλλα κράτη μέλη 
προσέφυγαν στη διαδικασία κοινοποίησης 
του άρθρου 114 παράγραφοι 5 και 6 της 

(6) Για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ, ορισμένα κράτη 
μέλη προσέφυγαν στις ρήτρες διασφάλισης 
και στα μέτρα έκτακτης ανάγκης του 
άρθρου 23 της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1829/2003, βασιζόμενα, ανάλογα με 
την περίπτωση, σε νέες πρόσθετες 
πληροφορίες, που κατέστησαν διαθέσιμες 
μετά την ημερομηνία της συγκατάθεσης 
και που επηρεάζουν την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων, ή μετά από 
επαναξιολόγηση υφιστάμενων 
πληροφοριών. Άλλα κράτη μέλη 
προσέφυγαν στη διαδικασία κοινοποίησης 
του άρθρου 114 παράγραφοι 5 και 6 της 
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Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που 
απαιτούν παρουσίαση νέων επιστημονικών 
στοιχείων για την προστασία του 
περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. 
Επιπλέον, η διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
δυσχερής για την καλλιέργεια ΓΤΟ, καθώς 
εκφράστηκαν ανησυχίες σε εθνικό επίπεδο 
που δεν αφορούν μόνο θέματα 
συνδεδεμένα με την ασφάλεια των ΓΤΟ 
για την υγεία ή το περιβάλλον.

Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που 
απαιτούν παρουσίαση νέων επιστημονικών 
στοιχείων για την προστασία του 
περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. 
Επιπλέον, η διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
δυσχερής για την καλλιέργεια ΓΤΟ, καθώς 
εκφράστηκαν ανησυχίες σε εθνικό επίπεδο 
που δεν αφορούν μόνο θέματα 
συνδεδεμένα με την ασφάλεια των ΓΤΟ 
για την υγεία ή το περιβάλλον. Οι εθνικές 
αυτές ανησυχίες πρέπει υποχρεωτικά να 
λαμβάνονται υπόψη από τους 
γνωστοποιούντες/αιτούντες που, κατά τις 
μελλοντικές αιτήσεις τους για έγκριση 
καλλιέργειας σε ευρωπαϊκό έδαφος, δεν 
θα πρέπει να ασκούν καμία πίεση στα 
κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 67
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6) Για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ, ορισμένα κράτη 
μέλη προσέφυγαν στις ρήτρες διασφάλισης 
και στα μέτρα έκτακτης ανάγκης του 
άρθρου 23 της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, βασιζόμενα, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε νέες πρόσθετες 
πληροφορίες, που κατέστησαν διαθέσιμες 
μετά την ημερομηνία της συγκατάθεσης 
και που επηρεάζουν την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων, ή μετά από 
επαναξιολόγηση υφιστάμενων 
πληροφοριών. Άλλα κράτη μέλη 
προσέφυγαν στη διαδικασία κοινοποίησης 

(6) Για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ, ορισμένα κράτη 
μέλη προσέφυγαν στις ρήτρες διασφάλισης 
και στα μέτρα έκτακτης ανάγκης του 
άρθρου 23 της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, βασιζόμενα, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε νέες πρόσθετες 
πληροφορίες, που κατέστησαν διαθέσιμες 
μετά την ημερομηνία της συγκατάθεσης 
και που επηρεάζουν την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων, ή μετά από 
επαναξιολόγηση υφιστάμενων 
πληροφοριών. Άλλα κράτη μέλη 
προσέφυγαν στη διαδικασία κοινοποίησης 
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του άρθρου 114 παράγραφοι 5 και 6 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που
απαιτούν παρουσίαση νέων επιστημονικών 
στοιχείων για την προστασία του 
περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας.
Επιπλέον, η διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
δυσχερής για την καλλιέργεια ΓΤΟ, 
καθώς εκφράστηκαν ανησυχίες σε εθνικό 
επίπεδο που δεν αφορούν μόνο θέματα 
συνδεδεμένα με την ασφάλεια των ΓΤΟ 
για την υγεία ή το περιβάλλον.

του άρθρου 114 παράγραφοι 5 και 6 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που απαιτεί 
παρουσίαση νέων επιστημονικών 
στοιχείων για την προστασία του 
περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν κατόρθωσε ποτέ να αντικρούσει την υποψία ότι ένας από τους κύριους στόχους 
της πρότασης ήταν να «πειστούν» τα κράτη μέλη που τηρούν επιφυλακτική στάση όσον αφορά 
τους ΓΤΟ, να ψηφίζουν υπέρ των αποφάσεων έγκρισης ΓΤΟ (ή τουλάχιστον να απέχουν). Για 
να μην τροφοδοτούνται οι υποψίες αυτές, θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε αναφορά σε 
«περίπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Τροπολογία 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(6α) Ένα κράτος μέλος θα πρέπει ανά 
πάσα στιγμή να μπορεί αναστείλει την 
έγκριση καλλιέργειας ενός ΓΤΟ, εάν 
εκτιμά πως η συγκεκριμένη καλλιέργεια 
βλάπτει τον πληθυσμό και το περιβάλλον 
της αντίστοιχης περιοχής και τούτο 
χωρίς να πρέπει να περιμένει να 
διαψευστεί επιστημονικά ο αβλαβής 
χαρακτήρας του προϊόντος για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η 
απόφαση αναστολής θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αποζημίωση για τους 
θιγόμενους καλλιεργητές αναλόγως της 
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εκτιμώμενης απώλειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να γίνει σεβαστή η ελευθερία των κρατών μελών ως προς την καλλιέργεια ή μη των ΓΤΟ, 
πρέπει να προσφέρεται σε ένα κράτος μέλος η δυνατότητα να επανεξετάζει μια προηγούμενη 
απόφαση, βάσει της αρχής της προφύλαξης και του εθνικού συμφέροντος. 

Τροπολογία 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται συνεπώς 
να έχουν τη δυνατότητα κατά και μετά τη 
διαδικασία έγκρισης να αποφασίζουν τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός τους με 
συνέπεια τον αποκλεισμό της καλλιέργειας 
του συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειας των κρατών μελών.
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την αρχή 
της επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία 
να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή 
όχι να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Η παροχή αυτής 
της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διευκολύνει τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ. 
Παράλληλα, θα πρέπει να κατοχυρώνεται η 

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται συνεπώς 
να έχουν τη δυνατότητα κατά και μετά τη 
διαδικασία έγκρισης να αποφασίζουν τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός τους με 
συνέπεια τον αποκλεισμό της καλλιέργειας 
του συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειας των κρατών μελών.
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την αρχή 
της επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία 
να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή 
όχι να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα εντός της 
επικράτειάς τους και σε παραμεθόριες 
περιοχές γειτονικών κρατών μελών. Η 
παροχή αυτής της δυνατότητας στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διευκολύνει τη 



PE539.851v01-00 32/130 AM\1037402EL.doc

EL

ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές, 
τους γεωργούς και τους επιχειρηματίες ενώ 
θα προσφέρεται μεγαλύτερη σαφήνεια στα 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει ως εκ 
τούτου την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

διαδικασία λήψεως αποφάσεων στο πεδίο 
των ΓΤΟ. Παράλληλα, θα πρέπει να 
κατοχυρώνεται η ελευθερία επιλογής για 
τους καταναλωτές, τους γεωργούς και τους 
επιχειρηματίες ενώ θα προσφέρεται 
μεγαλύτερη σαφήνεια στα ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ 
στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκολύνει ως εκ τούτου την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 114 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 70
Jan Huitema

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 
2 ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται 
συνεπώς να έχουν τη δυνατότητα κατά 
και μετά τη διαδικασία έγκρισης να 
αποφασίζουν τον περιορισμό ή την 
απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στο 
έδαφός τους με συνέπεια τον αποκλεισμό 
της καλλιέργειας του συγκεκριμένου ΓΤΟ 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειας 
των κρατών μελών. Κατόπιν τούτου,
κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα και με την αρχή της 
επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία να 
αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή όχι 
να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Η παροχή αυτής 

(7) Κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στα κράτη 
μέλη, σύμφωνα και με την αρχή της 
επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία να 
αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή όχι 
να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Η παροχή αυτής 
της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διευκολύνει τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ. 
Παράλληλα, θα πρέπει να κατοχυρώνεται η 
ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές, 
τους γεωργούς και τους επιχειρηματίες, 
π.χ. για όσους επιθυμούν να 
χρησιμοποιούν καλλιέργειες που 
κρίνονται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων,
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της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διευκολύνει τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ.
Παράλληλα, θα πρέπει να κατοχυρώνεται η 
ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές, 
τους γεωργούς και τους επιχειρηματίες ενώ 
θα προσφέρεται μεγαλύτερη σαφήνεια στα 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει ως εκ 
τούτου την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

ενώ θα προσφέρεται μεγαλύτερη σαφήνεια 
στα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει ως εκ 
τούτου την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 71
Valentinas Mazuronis

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 
2 ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται 
συνεπώς να έχουν τη δυνατότητα κατά 
και μετά τη διαδικασία έγκρισης να 
αποφασίζουν τον περιορισμό ή την 
απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στο 
έδαφός τους με συνέπεια τον αποκλεισμό 
της καλλιέργειας του συγκεκριμένου ΓΤΟ 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειας 
των κρατών μελών. Κατόπιν τούτου, 
κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα και με την αρχή της 
επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία να 
αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή όχι 
να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 

(7) Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να 
δοθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την 
αρχή της επικουρικότητας, περισσότερη 
ευελιξία να αποφασίζουν κατά πόσον 
επιθυμούν ή όχι να διατηρούν καλλιέργειες 
ΓΤΟ στην επικράτειά τους, χωρίς να 
επηρεάζεται η αξιολόγηση κινδύνων που 
προβλέπεται στο ενωσιακό σύστημα 
εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε κατά είτε μετά τη 
διαδικασία έγκρισης και ανεξάρτητα από 
τα μέτρα που είναι υποχρεωμένα να 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα εντός της 
επικράτειάς τους. Τα γειτονικά κράτη 
μέλη υποχρεούνται να συνεργάζονται 
προκειμένου να εξασφαλίζουν την 
κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών, με 
σκοπό την πρόληψη της διασυνοριακής 
μόλυνσης από ΓΤΟ.
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ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Η παροχή αυτής 
της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ.
Παράλληλα, θα πρέπει να κατοχυρώνεται 
η ελευθερία επιλογής για τους 
καταναλωτές, τους γεωργούς και τους 
επιχειρηματίες ενώ θα προσφέρεται 
μεγαλύτερη σαφήνεια στα ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ 
στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διευκολύνει ως εκ τούτου την 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει συμφωνία ότι οι ΓΤΟ θα μπορούσαν να προκαλέσουν διασυνοριακή μόλυνση, με 
αρνητικές συνέπειες για τις καλλιέργειες και τη βιοποικιλότητα. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με σκοπό την πρόληψη αυτής της μόλυνσης και την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την πιθανή καλλιέργεια ΓΤΟ σε παραμεθόριες περιοχές.

Τροπολογία 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 
2 ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται 
συνεπώς να έχουν τη δυνατότητα κατά 
και μετά τη διαδικασία έγκρισης να 
αποφασίζουν τον περιορισμό ή την 
απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στο 
έδαφός τους με συνέπεια τον αποκλεισμό 
της καλλιέργειας του συγκεκριμένου ΓΤΟ 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειας 
των κρατών μελών. Κατόπιν τούτου, 
κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα και με την αρχή της 
επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία να 
αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή όχι 

(7) Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να 
δοθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την 
αρχή της επικουρικότητας, περισσότερη 
ευελιξία να αποφασίζουν κατά πόσον 
επιθυμούν ή όχι να διατηρούν καλλιέργειες 
ή εμπορία ΓΤΟ στην επικράτειά τους, υπό 
μορφή πρώτων υλών προερχομένων από 
συγκομιδή ή μεταποιημένων προϊόντων 
προερχόμενων από την αγροδιατροφική 
βιομηχανία, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που οφείλουν τα 
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να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Η παροχή αυτής 
της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ. 
Παράλληλα, θα πρέπει να κατοχυρώνεται 
η ελευθερία επιλογής για τους 
καταναλωτές, τους γεωργούς και τους 
επιχειρηματίες ενώ θα προσφέρεται 
μεγαλύτερη σαφήνεια στα ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ 
στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
οδηγία συνάδει με την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή 
της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα στην επικράτειά 
τους και στις παραμεθόριες περιοχές των 
γειτονικών κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατ' εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αρνηθούν την 
κυκλοφορία και επομένως και την εισαγωγή ΓΤΟ στην αγορά τους. Η ασφάλεια των 
καταναλωτών πρέπει να προέχει των συμφερόντων των αγροδιατροφικών βιομηχανιών.

Τροπολογία 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται συνεπώς 
να έχουν τη δυνατότητα κατά και μετά τη 
διαδικασία έγκρισης να αποφασίζουν τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός τους με 

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη θα πρέπει συνεπώς 
να έχουν τη δυνατότητα κατά και μετά τη 
διαδικασία έγκρισης να αποφασίζουν τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός τους με 
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συνέπεια τον αποκλεισμό της καλλιέργειας 
του συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειας των κρατών μελών. 
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την αρχή 
της επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία 
να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή 
όχι να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Η παροχή αυτής 
της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διευκολύνει τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ. 
Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να κατοχυρώνεται 
η ελευθερία επιλογής καταναλωτών, των 
γεωργών και επιχειρηματιών ενώ 
προσφέρεται μεγαλύτερη σαφήνεια στα 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει ως εκ 
τούτου την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

συνέπεια τον αποκλεισμό της καλλιέργειας 
του συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειας των κρατών μελών. 
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την αρχή 
της επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία 
να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή 
όχι να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα στην επικράτειά 
τους και σε παραμεθόριες περιοχές 
γειτονικών κρατών μελών. Η παροχή 
αυτής της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ. 
Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να κατοχυρώνεται 
η ελευθερία επιλογής καταναλωτών, των 
γεωργών και επιχειρηματιών ενώ 
προσφέρεται μεγαλύτερη σαφήνεια στα 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει ως εκ 
τούτου την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς επιφέροντας την 
αναθεώρηση των κανόνων που 
σχετίζονται με την επισήμανση των 
τροφίμων.

Or. it

Τροπολογία 74
Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται συνεπώς 
να έχουν τη δυνατότητα κατά και μετά τη 
διαδικασία έγκρισης να αποφασίζουν τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός τους με 
συνέπεια τον αποκλεισμό της καλλιέργειας 
του συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειας των κρατών μελών.
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την αρχή 
της επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία 
να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή 
όχι να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Η παροχή αυτής 
της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διευκολύνει τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ.
Παράλληλα, θα πρέπει να κατοχυρώνεται η 
ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές, 
τους γεωργούς και τους επιχειρηματίες ενώ 
θα προσφέρεται μεγαλύτερη σαφήνεια στα 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει ως εκ 
τούτου την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται συνεπώς 
να έχουν τη δυνατότητα κατά και μετά τη 
διαδικασία έγκρισης να αποφασίζουν τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός τους με 
συνέπεια τον αποκλεισμό της καλλιέργειας 
του συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειας των κρατών μελών.
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την αρχή 
της επικουρικότητας, περισσότερη ευελιξία 
να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή 
όχι να διατηρούν καλλιέργειες ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους, χωρίς να επηρεάζεται η 
αξιολόγηση κινδύνων που προβλέπεται στο 
ενωσιακό σύστημα εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε 
κατά είτε μετά τη διαδικασία έγκρισης και 
ανεξάρτητα από τα μέτρα που δικαιούνται 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/EK για να 
προλαμβάνουν την ακούσια παρουσία των 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Η παροχή αυτής 
της δυνατότητας στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διευκολύνει τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ.
Παράλληλα, θα πρέπει να κατοχυρώνεται η 
ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές, 
τους γεωργούς και τους επιχειρηματίες ενώ 
θα προσφέρεται μεγαλύτερη σαφήνεια στα 
ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει ως εκ 
τούτου την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται συνεπώς 
να έχουν τη δυνατότητα κατά και μετά τη 
διαδικασία έγκρισης να αποφασίζουν τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός τους με 
συνέπεια τον αποκλεισμό της καλλιέργειας 
του συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειας των κρατών μελών. 
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την αρχή 
της επικουρικότητας, περισσότερη
ευελιξία να αποφασίζουν κατά πόσον 
επιθυμούν ή όχι να διατηρούν καλλιέργειες 
ΓΤΟ στην επικράτειά τους, χωρίς να 
επηρεάζεται η αξιολόγηση κινδύνων που 
προβλέπεται στο ενωσιακό σύστημα 
εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε κατά είτε μετά τη 
διαδικασία έγκρισης και ανεξάρτητα από 
τα μέτρα που δικαιούνται τα κράτη μέλη 
να λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2001/18/EK για να προλαμβάνουν την 
ακούσια παρουσία των ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα. Η παροχή αυτής της 
δυνατότητας στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διευκολύνει τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στο πεδίο των ΓΤΟ. 
Παράλληλα, θα πρέπει να κατοχυρώνεται 
η ελευθερία επιλογής για τους 
καταναλωτές, τους γεωργούς και τους 
επιχειρηματίες ενώ θα προσφέρεται 
μεγαλύτερη σαφήνεια στα ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ 
στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
οδηγία συνάδει με την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη δικαιούνται συνεπώς 
να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν 
τον περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός τους με 
συνέπεια τον αποκλεισμό της καλλιέργειας 
του συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειας των κρατών μελών. 
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα και με την αρχή 
της επικουρικότητας, μια απόλυτη
ευελιξία να αποφασίζουν κατά πόσον 
επιθυμούν ή όχι να διατηρούν καλλιέργειες 
ΓΤΟ στην επικράτειά τους, χωρίς να 
επηρεάζεται η αξιολόγηση κινδύνων που 
προβλέπεται στο ενωσιακό σύστημα 
εγκρίσεων ΓΤΟ, είτε κατά είτε μετά τη 
διαδικασία έγκρισης και ανεξάρτητα από 
τα μέτρα που οφείλουν τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2001/18/EK για να προλαμβάνουν την 
ακούσια παρουσία των ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα στην επικράτειά τους και στις 
παραμεθόριες περιοχές των γειτονικών 
κρατών μελών. Οι 
γνωστοποιούντες/αιτούντες οφείλουν να 
σέβονται κάθε τυχόν απόφαση των 
κρατών μελών περί περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ενός ΓΤΟ 
στην επικράτειά τους, και η
γνωστοποίηση/αίτηση έγκρισης της 
καλλιέργειας δεν μπορεί επομένως να
αφορά την επικράτεια των συγκεκριμένων 
κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 76
Julie Girling
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Βάσει των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος τα 
οποία εγκρίθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 
2008, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
την ανάγκη προσδιορισμού ορίων για την 
επισήμανση της τυχαίας παρουσίας ΓΤΟ 
σε συμβατικούς σπόρους στο χαμηλότερο 
εφικτό, αναλογικό και λειτουργικό 
επίπεδο για όλους τους οικονομικούς 
παράγοντες. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογεί την ανάγκη 
εναρμόνισης των μεθόδων 
δειγματοληψίας και ανάλυσης για τους μη 
εγκεκριμένους ΓΤΟ που περιέχονται σε 
χαμηλό επίπεδο στους σπόρους, και 
κυρίως την ανάγκη καθορισμού ενός 
κατώτατου ορίου επίδοσης των μεθόδων 
ανίχνευσης.

Or. en

Τροπολογία 77
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Τα κράτη μέλη, υπό την ιδιότητά 
τους ως διαχειριστές κινδύνου, θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν 
μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης, στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
της καλλιέργειας όλων των ΓΤΟ, ομάδων 
ΓΤΟ που καθορίζονται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή 
χαρακτηριστικό, ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το μέρος Γ 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό 
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(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ή βρίσκονται σε 
διαδικασία έγκρισης ή επανέγκρισης. Τα 
εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία και να βασίζονται σε λόγους 
που αφορούν περιβαλλοντικούς ή άλλους 
θεμιτούς παράγοντες, όπως είναι οι 
κοινωνικοοικονομικοί αντίκτυποι, όταν οι 
παράγοντες αυτοί δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των 
εναρμονισμένων διαδικασιών που
προβλέπονται στο μέρος Γ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, ή στην περίπτωση όπου 
η επιστημονική αβεβαιότητα εξακολουθεί 
να υφίσταται.

Or. en

Τροπολογία 78
Alojz Peterle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
καλλιέργεια ΓΤΟ δεν έχει ως αποτέλεσμα
την ακούσια παρουσία ΓΤΟ ιδίως σε 
προϊόντα που καλύπτονται από 
συστήματα ποιότητας της Ένωσης, όπως 
τα βιολογικά προϊόντα, απαιτούνται 
αποτελεσματικά μέτρα συνύπαρξης. Θα 
πρέπει, επομένως, να απαιτείται από τα 
κράτη μέλη, δυνάμει της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ, να εγκρίνουν κανόνες που θα 
ισχύουν στην επικράτειά τους, ούτως 
ώστε να αποφεύγεται η εν λόγω ακούσια 
παρουσία. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή σε ενδεχόμενη διασυνοριακή 
μόλυνση από κράτος μέλος ή περιφέρεια 
όπου επιτρέπεται η καλλιέργεια, σε 
γειτονικό κράτος μέλος ή περιφέρεια όπου 
απαγορεύεται. Η σύσταση της Επιτροπής 
της 13ης Ιουλίου 2010 παρέχει 
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κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
για την ανάπτυξη εθνικών μέτρων 
συνύπαρξης, μεταξύ άλλων σε μεθοριακές 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ευρωπαίων καταναλωτών απορρίπτει τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ στα τρόφιμα, Ευρωβαρόμετρο 2010), ο κίνδυνος 
μόλυνσης από ΓΤΟ στην αλυσίδα τροφίμων (από την παραγωγή στην κατανάλωση) 
εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται κατάλληλα από την ΕΕ. Το κόστος διατήρησης των ΓΤΟ 
εκτός της αλυσίδας τροφίμων μέσω μέτρων διαχωρισμού και πρόληψης, καθώς και το κόστος 
δειγματοληψίας και δοκιμών, συνεπάγονται αυξανόμενη οικονομική επιβάρυνση για τους 
παραγωγούς, τους μεταποιητές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 79
Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Τα γειτονικά κράτη μέλη θα πρέπει 
να συνεργάζονται προκειμένου να 
εξασφαλίζουν την κατάλληλη ανταλλαγή 
πληροφοριών, με σκοπό την 
αποτελεσματική λειτουργία των μέτρων 
συνύπαρξης σε μεθοριακές περιοχές και 
την πρόληψη της διασυνοριακής 
διασποράς από κράτη μέλη στα οποία 
επιτρέπεται η καλλιέργεια ΓΤΟ σε 
γειτονικά κράτη μέλη στα οποία 
απαγορεύεται.

Or. en

Τροπολογία 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
καλλιέργεια ΓΤΟ δεν έχει ως αποτέλεσμα 
την ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα, απαιτούνται αποτελεσματικά 
μέτρα συνύπαρξης. Θα πρέπει, επομένως, 
τα κράτη μέλη να δικαιούνται, δυνάμει 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, να εγκρίνουν 
κανόνες που θα ισχύουν στην επικράτειά 
τους, ούτως ώστε να αποφεύγεται η εν 
λόγω ακούσια παρουσία. Θα πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ενδεχόμενη 
διασυνοριακή μόλυνση από κράτος μέλος 
ή περιφέρεια όπου επιτρέπεται η 
καλλιέργεια, σε γειτονικό κράτος μέλος ή 
περιφέρεια όπου απαγορεύεται. Για τη 
συνεκτική εφαρμογή των κανόνων αυτών, 
μεταξύ άλλων στις παραμεθόριες 
περιοχές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές 
που περιλαμβάνονται στη σύσταση της 
Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 20101α.

__________________
1α Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης 
Ιουλίου 2010, σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών 
μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές 
και βιολογικές καλλιέργειες (ΕΕ C 200 
της 22.7.2010, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις ότι η καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα 
προκαλέσει την ακούσια παρουσία ΓΤΟ 
σε άλλα προϊόντα, είναι αναγκαίο να 
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα όσον 
αφορά τη συνύπαρξη, υπό τον όρο τα 
μέτρα αυτά να μην αντίκεινται προς 
άλλες μεθόδους που είτε έχουν εγκριθεί 
είτε προωθούνται υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις στο εκάστοτε κράτος 
μέλος. Θα πρέπει, επομένως, να 
απαιτείται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με την οδηγία 2001/18/ΕΚ, να θεσπίζουν
αποτελεσματικές διατάξεις στην 
επικράτειά τους, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η εν λόγω ακούσια 
παρουσία. Θα πρέπει να αποδίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο 
διασυνοριακής μόλυνσης από κράτος 
μέλος ή περιφέρεια όπου επιτρέπεται η 
καλλιέργεια, σε γειτονικό κράτος μέλος ή 
περιφέρεια όπου απαγορεύεται. Η 
σύσταση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 
2010 παρέχει στα κράτη μέλη 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανάπτυξη εθνικών μέτρων συνύπαρξης, 
που αφορούν και τις μεθοριακές 
περιοχές1α.

__________________
1α Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης 
Ιουλίου 2010, σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών 
μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές 
και βιολογικές καλλιέργειες (ΕΕ C 200 
της 22.7.2010, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 82
Younous Omarjee
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Όταν ένας γνωστοποιών/αιτών 
υποβάλει αίτηση έγκρισης της 
καλλιέργειας ενός ΓΤΟ στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αίτηση δεν 
πρέπει να αφορά την επικράτεια κράτους 
μέλους που έχει αποφασίσει να επιβάλει 
περιορισμούς ή απαγόρευση καλλιέργειας 
ενός ΓΤΟ στη δική του επικράτεια. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η αίτηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος θα πρέπει να 
απορρίπτεται αυτομάτως από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 83
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7α) Η παροχή ευελιξίας στα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να 
επηρεάζει τη θέση των κρατών μελών 
όταν πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με 
την έγκριση ΓΤΟ. Παράλληλα, θα πρέπει 
να κατοχυρώνεται η ελευθερία επιλογής 
για τους καταναλωτές, τους γεωργούς και 
τους επιχειρηματίες ενώ θα προσφέρεται 
μεγαλύτερη σαφήνεια στα ενδιαφερόμενα 
μέρη όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ 
στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
οδηγία συνάδει με την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 9 του σχεδίου σύστασης. Η Επιτροπή αρνείται διαρκώς ότι ένας από 
τους κύριους στόχους της πρότασης είναι να «πειστούν» τα κράτη μέλη που τηρούν 
επιφυλακτική στάση όσον αφορά τους ΓΤΟ, να ψηφίζουν υπέρ των αποφάσεων έγκρισης ΓΤΟ 
(ή τουλάχιστον να απέχουν). Θα πρέπει επομένως αυτό να γίνεται σαφές στην οδηγία.

Τροπολογία 84
Alojz Peterle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7β) Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν 
έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των 
συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών 
έναντι της μόλυνσης από ΓΤΟ, και όταν 
υπάρχουν τέτοια μέτρα, συνήθως δεν 
είναι αρκετά αποτελεσματικά ώστε να 
εξασφαλίζουν την προστασία των 
καλλιεργειών από τη μόλυνση. Τα κράτη 
μέλη τα οποία δεν απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ θα πρέπει να 
υποχρεωθούν να λάβουν μέτρα για την 
προστασία των συμβατικών και 
βιολογικών καλλιεργειών έναντι της 
μόλυνσης, και να θεσπίσουν συστήματα 
ευθύνης τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι το 
κόστος της μόλυνσης επιβαρύνει τους 
παραγωγούς ΓΤΟ και όχι τους 
παραγωγούς συμβατικών και βιολογικών 
γεωργικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ευρωπαίων καταναλωτών απορρίπτει τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ στα τρόφιμα, Ευρωβαρόμετρο 2010), ο κίνδυνος 
μόλυνσης από ΓΤΟ στην αλυσίδα τροφίμων (από την παραγωγή στην κατανάλωση) 
εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται κατάλληλα από την ΕΕ. Το κόστος διατήρησης των ΓΤΟ 
εκτός της αλυσίδας τροφίμων μέσω μέτρων διαχωρισμού και πρόληψης, καθώς και το κόστος 
δειγματοληψίας και δοκιμών, συνεπάγονται αυξανόμενη οικονομική επιβάρυνση για τους 
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παραγωγούς, τους μεταποιητές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 85
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή 
να διαβιβάζει στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα την αίτησή του 
για αναπροσαρμογή του γεωγραφικού 
πεδίου της γνωστοποίησης/αίτησής του 
που υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, με συνέπεια να 
αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή ένα τμήμα της επικράτειας 
αυτού του κράτους μέλους. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία 
διαβιβάζοντας αμελλητί την αίτηση του 
κράτους μέλους στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα, ο δε 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
απαντήσει στην εν λόγω αίτηση 
εμπροθέσμως.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 86
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγράφεται
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έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή 
να διαβιβάζει στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα την αίτησή του 
για αναπροσαρμογή του γεωγραφικού 
πεδίου της γνωστοποίησης/αίτησής του 
που υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, με συνέπεια να 
αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή ένα τμήμα της επικράτειας 
αυτού του κράτους μέλους. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία 
διαβιβάζοντας αμελλητί την αίτηση του 
κράτους μέλους στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 87
Alojz Peterle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή να
διαβιβάζει στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα την αίτησή του 
για αναπροσαρμογή του γεωγραφικού 
πεδίου της γνωστοποίησης/αίτησής του
που υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, με συνέπεια να αποκλεισθεί 
από την καλλιέργεια το σύνολο ή ένα 
τμήμα της επικράτειας αυτού του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει τη διαδικασία διαβιβάζοντας 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή να
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
μιας γνωστοποίησης/αίτησής που 
υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, με συνέπεια να αποκλεισθεί 
από την καλλιέργεια το σύνολο ή ένα 
τμήμα της επικράτειας αυτού του κράτους 
μέλους.
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στον γνωστοποιούντα/αιτούντα, ο δε 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
απαντήσει στην εν λόγω αίτηση 
εμπροθέσμως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα καθιερώνει 
κοινές αρχές και ευθύνες, τα μέσα ώστε να παρέχονται ισχυρή επιστημονική βάση, 
αποτελεσματικές οργανωτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες με τις οποίες θα υποστηριχθεί η λήψη 
αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Προβλέπει στενή συνεργασία μεταξύ της 
EFSA ως αρμόδιας για την αξιολόγηση κινδύνου, της Επιτροπής και των κρατών μελών. Οι 
αιτούντες/γνωστοποιούντες δεν θα πρέπει να έχουν επίσημο ρόλο στο στάδιο της διαχείρισης 
κινδύνου. Η παρούσα οδηγία και ο κανονισμός 1829/2003 ορίζουν τον ρόλο των 
γνωστοποιούντων/αιτούντων όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
τρόφιμα.

Τροπολογία 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή να 
διαβιβάζει στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα την αίτησή του 
για αναπροσαρμογή του γεωγραφικού 
πεδίου της γνωστοποίησης/αίτησής του 
που υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, με συνέπεια να αποκλεισθεί 
από την καλλιέργεια το σύνολο ή ένα 
τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να
διευκολύνει τη διαδικασία διαβιβάζοντας
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα, ο δε 

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να γνωστοποιήσει 
στην Επιτροπή την πρόθεσή του να μην 
επιτρέψει την καλλιέργεια του 
συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειάς του. Στην 
περίπτωση αυτή, ο γνωστοποιών/αιτών
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την 
Επιτροπή ή τον φορέα έγκρισης, την
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
της γνωστοποίησης/αίτησής του που 
υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 αντίστοιχα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να ενημερώσει αμελλητί το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και τα λοιπά 
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γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
απαντήσει στην εν λόγω αίτηση 
εμπροθέσμως.

κράτη μέλη σχετικά με το αίτημα του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος.

Or. en

Τροπολογία 89
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή να 
διαβιβάζει στον γνωστοποιούντα/αιτούντα 
την αίτησή του για αναπροσαρμογή του 
γεωγραφικού πεδίου της 
γνωστοποίησης/αίτησής του που 
υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, με συνέπεια να αποκλεισθεί 
από την καλλιέργεια το σύνολο ή ένα 
τμήμα της επικράτειας αυτού του κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει τη διαδικασία διαβιβάζοντας 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα, ο δε 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
απαντήσει στην εν λόγω αίτηση 
εμπροθέσμως.

(8) Πριν από τη διαδικασία έγκρισης ενός 
συγκεκριμένου ΓΤΟ, ο 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει πάντα να 
έχει ζητήσει την άδεια των 28 κρατών 
μελών για να συμπεριλάβει την 
επικράτειά τους στο πεδίο της αίτησής 
του. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση ενός 
κράτους μέλους, η αίτηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος δεν πρέπει να 
μπορεί να συμπεριλάβει την επικράτεια 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή να 
διαβιβάζει στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα την αίτησή του 
για αναπροσαρμογή του γεωγραφικού 
πεδίου της γνωστοποίησης/αίτησής του 
που υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, με συνέπεια να αποκλεισθεί 
από την καλλιέργεια το σύνολο ή ένα 
τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να
διευκολύνει τη διαδικασία διαβιβάζοντας
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα, ο δε 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
απαντήσει στην εν λόγω αίτηση 
εμπροθέσμως.

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να γνωστοποιήσει 
στην Επιτροπή την πρόθεσή του να μην 
επιτρέψει την καλλιέργεια του 
συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειάς του. Στην 
περίπτωση αυτή, ο γνωστοποιών/αιτών
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την 
Επιτροπή ή τον φορέα έγκρισης, την 
αντίστοιχη αναπροσαρμογή του 
γεωγραφικού πεδίου της 
γνωστοποίησης/αίτησής του που 
υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή θα πρέπει να
ενημερώσει αμελλητί το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος και τα λοιπά κράτη μέλη 
σχετικά με το αίτημα του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος.

Or. en

Τροπολογία 91
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή 
να διαβιβάζει στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα την αίτησή του 
για αναπροσαρμογή του γεωγραφικού 

διαγράφεται
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πεδίου της γνωστοποίησης/αίτησής του 
που υποβλήθηκε σύμφωνα με το μέρος Γ 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, με συνέπεια να 
αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή ένα τμήμα της επικράτειας 
αυτού του κράτους μέλους. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία 
διαβιβάζοντας αμελλητί την αίτηση του 
κράτους μέλους στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα, ο δε 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
απαντήσει στην εν λόγω αίτηση 
εμπροθέσμως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται με την απαλοιφή της «φάσης Ι».

Τροπολογία 92
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9) Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί αναλόγως αν ο 
γνωστοποιών/αιτών συμφωνήσει ρητά ή 
σιωπηρά με την αίτηση κράτους μέλους 
εντός της ταχθείσης προθεσμίας αφότου 
η Επιτροπή του κοινοποίησε την εν λόγω 
αίτηση. Αν ο γνωστοποιών/αιτών 
αντιταχθεί στην αίτηση, ο 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, η άρνηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
δεν θίγει την εξουσία της Επιτροπής που 

διαγράφεται
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προβλέπεται από το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2001/18/EΚ ή τα άρθρα 7 και 19 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
πραγματοποιήσει αυτήν την 
αναπροσαρμογή, ενδεχομένως, υπό το 
πρίσμα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
κινδύνων που έχει καταρτίσει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων («η Αρχή»).

Or. en

Τροπολογία 93
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9) Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί αναλόγως αν ο 
γνωστοποιών/αιτών συμφωνήσει ρητά ή 
σιωπηρά με την αίτηση κράτους μέλους 
εντός της ταχθείσης προθεσμίας αφότου 
η Επιτροπή του κοινοποίησε την εν λόγω 
αίτηση. Αν ο γνωστοποιών/αιτών 
αντιταχθεί στην αίτηση, ο 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, η άρνηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
δεν θίγει την εξουσία της Επιτροπής που 
προβλέπεται από το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2001/18/EΚ ή τα άρθρα 7 και 19 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
πραγματοποιήσει αυτήν την 
αναπροσαρμογή, ενδεχομένως, υπό το 
πρίσμα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
κινδύνων που έχει καταρτίσει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

διαγράφεται
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Τροφίμων («η Αρχή»).

Or. en

Τροπολογία 94
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9) Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί αναλόγως αν ο 
γνωστοποιών/αιτών συμφωνήσει ρητά ή 
σιωπηρά με την αίτηση κράτους μέλους 
εντός της ταχθείσης προθεσμίας αφότου 
η Επιτροπή του κοινοποίησε την εν λόγω 
αίτηση. Αν ο γνωστοποιών/αιτών 
αντιταχθεί στην αίτηση, ο 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, η άρνηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
δεν θίγει την εξουσία της Επιτροπής που 
προβλέπεται από το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2001/18/EΚ ή τα άρθρα 7 και 19 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
πραγματοποιήσει αυτήν την 
αναπροσαρμογή, ενδεχομένως, υπό το 
πρίσμα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
κινδύνων που έχει καταρτίσει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων («η Αρχή»).

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται με την απαλοιφή της «φάσης Ι».

Τροπολογία 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9) Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί αναλόγως αν ο 
γνωστοποιών/αιτών συμφωνήσει ρητά ή 
σιωπηρά με την αίτηση κράτους μέλους
εντός της ταχθείσης προθεσμίας αφότου η 
Επιτροπή του κοινοποίησε την εν λόγω 
αίτηση. Αν ο γνωστοποιών/αιτών 
αντιταχθεί στην αίτηση, ο 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, η άρνηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
δεν θίγει την εξουσία της Επιτροπής που 
προβλέπεται από το άρθρο 19 της οδηγίας 
2001/18/EΚ ή τα άρθρα 7 και 19 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
πραγματοποιήσει αυτήν την 
αναπροσαρμογή, ενδεχομένως, υπό το 
πρίσμα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
κινδύνων που έχει καταρτίσει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων («η Αρχή»).

(9) Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί αναλόγως αν η 
Επιτροπή ή ο φορέας έγκρισης δεν 
απορρίψει το αίτημα του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος εντός της 
ταχθείσης προθεσμίας αφότου η Επιτροπή
την κοινοποίησε. Αν η Επιτροπή ή ο 
φορέας έγκρισης απορρίψει την αίτηση, 
θα πρέπει να κοινοποιήσει τη σχετική 
απόφαση στον γνωστοποιούντα/αιτούντα, 
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθώς 
και στα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
διατηρεί την εξουσία που προβλέπεται από 
το άρθρο 19 της οδηγίας 2001/18/EΚ ή τα 
άρθρα 7 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, ανάλογα με την περίπτωση, να 
πραγματοποιήσει αυτήν την 
αναπροσαρμογή, ενδεχομένως, υπό το 
πρίσμα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
κινδύνων που έχει καταρτίσει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων («η Αρχή»).

Or. en

Τροπολογία 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9) Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί αναλόγως αν ο 
γνωστοποιών/αιτών συμφωνήσει ρητά ή 
σιωπηρά με την αίτηση κράτους μέλους 
εντός της ταχθείσης προθεσμίας αφότου η 
Επιτροπή του κοινοποίησε την εν λόγω 
αίτηση. Αν ο γνωστοποιών/αιτών 
αντιταχθεί στην αίτηση, ο 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, η άρνηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
δεν θίγει την εξουσία της Επιτροπής που 
προβλέπεται από το άρθρο 19 της οδηγίας 
2001/18/EΚ ή τα άρθρα 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
πραγματοποιήσει αυτήν την 
αναπροσαρμογή, ενδεχομένως, υπό το 
πρίσμα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
κινδύνων που έχει καταρτίσει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων («η Αρχή»).

(9) Ο γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
σέβεται τις κυρίαρχες αποφάσεις των 
κρατών μελών και να μην υποβάλλει στη 
συνέχεια καμία αίτηση που να αφορά την 
επικράτεια των κρατών μελών εκείνων 
που έχουν αποφασίσει, ρητά ή σιωπηρά, 
να επιβάλουν περιορισμούς ή απαγόρευση 
των ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης θα πρέπει
επομένως να περιορίζεται στην 
επικράτεια των κρατών μελών που ρητά 
και δημόσια έχουν δώσει τη συγκατάθεσή 
τους για την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους. Κάθε άσκηση πίεσης σε 
κράτος μέλος θα πρέπει να απαγορεύεται 
και να τιμωρείται με τις δέουσες 
οικονομικές ποινές.

Or. fr

Τροπολογία 97
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9α) Οι περιορισμοί ή απαγορεύσεις που 
επιβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν την έρευνα στη βιοτεχνολογία, 
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υπό τον όρο ότι κατά τη διεξαγωγή της 
τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα 
ασφαλείας.

Or. fr

Τροπολογία 98
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους 
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση γης, 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Επιπλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους 
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση γης, 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και η 
συνύπαρξη. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
προβληθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, 
αναλόγως με τις ειδικές περιστάσεις του 
κράτους μέλους, της περιφέρειας ή της 
περιοχής όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω 
μέτρα.

Or. de
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Τροπολογία 99
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους 
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση 
γης, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Επιπλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για αυστηρά 
επιστημονικούς λόγους άλλους από 
αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 100
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους 
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση γης, 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Επιπλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους
συνάδοντες με το δίκαιο της Ένωσης,
άλλους από αυτούς που αξιολογούνται 
βάσει της εναρμονισμένης δέσμης 
ενωσιακών κανόνων, της οδηγίας 
2001/18/EΚ και του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1829/2003, οι οποίοι κανόνες 
προβλέπουν ήδη διαδικασίες που 
λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που 
μπορεί να ενέχει ένας συγκεκριμένος ΓΤΟ 
για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Αυτοί οι λόγοι μπορούν να αφορούν 
στόχους περιβαλλοντικής ή γεωργικής 
πολιτικής ή άλλους επιτακτικούς λόγους 
όπως είναι η πολεοδομία και η χωροταξία, 
η χρήση γης, κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις, η συνύπαρξη και η δημόσια 
τάξη. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
προβληθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, 
αναλόγως με τις ειδικές περιστάσεις του 
κράτους μέλους, της περιφέρειας ή της 
περιοχής όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 101
Alojz Peterle

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
για έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα 
μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση 
γης, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Θα πρέπει πάντοτε ένα κράτος μέλος 
να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως 
διαχειριστής κινδύνου και να λάβει 
αιτιολογημένα μέτρα απαγόρευσης ή 
περιορισμού της καλλιέργειας ενός ΓΤΟ ή 
ομάδων ΓΤΟ που προσδιορίζονται από 
την καλλιεργητική ποικιλία ή 
χαρακτηριστικό ή όλων των ΓΤΟ που 
εγκρίθηκαν κάποια στιγμή στο σύνολο ή 
τμήμα της επικράτειάς του, για λόγους 
που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον 
και οι οποίοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους θεμιτούς
παράγοντες, όπως είναι οι 
κοινωνικοοικονομικοί αντίκτυποι, όταν οι 
παράγοντες αυτοί δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί ως μέρος της 
εναρμονισμένης διαδικασίας που 
προβλέπει το μέρος Γ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ ή στην περίπτωση όπου η 
επιστημονική αβεβαιότητα εξακολουθεί 
να υφίσταται. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
αιτιολογούνται δεόντως επιστημονικά ή 
βάσει άλλων θεμιτών παραγόντων που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την 
σκόπιμη ελευθέρωση των ΓΤΟ ή τη 
διάθεσή τους στην αγορά. Αυτοί οι λόγοι 
μπορούν να προβληθούν μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό, αναλόγως με τις ειδικές 
περιστάσεις του κράτους μέλους, της 
περιφέρειας ή της περιοχής όπου θα 
εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα καθιερώνει 
κοινές αρχές και ευθύνες, τα μέσα ώστε να παρέχονται ισχυρή επιστημονική βάση, 
αποτελεσματικές οργανωτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες με τις οποίες θα υποστηριχθεί η λήψη 
αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Προβλέπει στενή συνεργασία μεταξύ της 
EFSA ως αρμόδιας για την αξιολόγηση κινδύνου, της Επιτροπής και των κρατών μελών. Οι 
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αιτούντες/γνωστοποιούντες δεν θα πρέπει να έχουν επίσημο ρόλο στο στάδιο της διαχείρισης 
κινδύνου.

Τροπολογία 102
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
για έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα 
μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους 
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση 
γης, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Τα κράτη μέλη, ενεργώντας ως 
διαχειριστές κινδύνου, θα πρέπει να
εξουσιοδοτούνται ή να έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας ενός ΓΤΟ ή ομάδων ΓΤΟ ή 
όλων των ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειάς τους, για λόγους που 
αφορούν περιβαλλοντικούς αντίκτυπους ή 
άλλους θεμιτούς παράγοντες, όπως είναι 
οι κοινωνικοοικονομικοί αντίκτυποι, όταν 
οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα στο πλαίσιο 
των εναρμονισμένων διαδικασιών που 
προβλέπονται στο μέρος Γ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, ή στην περίπτωση όπου 
η επιστημονική αβεβαιότητα εξακολουθεί 
να υφίσταται. Τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
για έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα 
μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους 
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση γης, 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Στην περίπτωση που ο 
γνωστοποιών/αιτών επιλέξει να μην 
εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα να ζητήσει 
περιορισμό του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής για συγκεκριμένο ΓΤΟ, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να
κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα
αιτιολογημένα μέτρα απαγόρευσης ή 
περιορισμού της καλλιέργειας του εν λόγω 
άλλοτε εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή 
τμήμα της επικράτειάς του, για λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 26β παράγραφος 
3 της παρούσας οδηγίας και οι οποίοι 
συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης. Αυτοί 
οι λόγοι μπορούν να αφορούν στόχους 
περιβαλλοντικής ή γεωργικής πολιτικής ή 
άλλους επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση γης, 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 104
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο (10) Επιπλέον, ένα κράτος μέλος θα πρέπει 
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που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
για έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα 
μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση 
γης, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί ως 
διαχειριστής κινδύνου και να λαμβάνει
αιτιολογημένα μέτρα απαγόρευσης ή 
περιορισμού της καλλιέργειας ενός ΓΤΟ ή 
ομάδων ΓΤΟ που προσδιορίζονται από 
την καλλιεργητική ποικιλία ή 
χαρακτηριστικό ή όλων των ΓΤΟ που 
εγκρίθηκαν κάποια στιγμή στο σύνολο ή 
τμήμα της επικράτειάς του, για λόγους που 
σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον,
άλλους από αυτούς που αξιολογούνται 
βάσει της εναρμονισμένης δέσμης 
ενωσιακών κανόνων, της οδηγίας 
2001/18/EΚ και του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1829/2003, οι οποίοι λόγοι συνάδουν 
με το δίκαιο της Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι 
μπορούν να αφορούν στόχους 
περιβαλλοντικής ή γεωργικής πολιτικής ή 
άλλους θεμιτούς παράγοντες, όπως είναι 
οι κοινωνικοοικονομικοί αντίκτυποι, όταν 
οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί ως μέρος της 
εναρμονισμένης διαδικασίας που 
προβλέπει το μέρος Γ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ ή στην περίπτωση όπου η 
επιστημονική αβεβαιότητα εξακολουθεί 
να υφίσταται. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
αιτιολογούνται δεόντως επιστημονικά ή 
βάσει άλλων θεμιτών παραγόντων που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την 
σκόπιμη ελευθέρωση των ΓΤΟ ή τη 
διάθεσή τους στην αγορά. Αυτοί οι λόγοι 
μπορούν να προβληθούν μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό, αναλόγως με τις ειδικές 
περιστάσεις του κράτους μέλους, της 
περιφέρειας ή της περιοχής όπου θα 
εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 105
Paul Brannen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους 
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση γης, 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Επιπλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής βάσει εμπειρικών 
δεδομένων, ή άλλους επιτακτικούς λόγους 
όπως είναι η πολεοδομία και η χωροταξία, 
η χρήση γης, κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις, η συνύπαρξη και η δημόσια 
τάξη. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
προβληθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, 
αναλόγως με τις ειδικές περιστάσεις του 
κράτους μέλους, της περιφέρειας ή της 
περιοχής όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθο της τροποποίησης του άρθρου 26β παράγραφος 3.

Τροπολογία 106
Valentinas Mazuronis

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
για έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα 
μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση 
γης, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
που προβλέπεται για ένα κράτος μέλος να 
ζητεί αναπροσαρμογή του γεωγραφικού 
πεδίου εφαρμογής μιας 
γνωστοποίησης/αίτησης, θα πρέπει 
πάντοτε ένα κράτος μέλος να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας ενός ΓΤΟ ή ομάδων ΓΤΟ 
που προσδιορίζονται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή χαρακτηριστικό 
ή όλων των ΓΤΟ που εγκρίθηκαν κάποια 
στιγμή στο σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειάς του, για λόγους που 
σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον και
οι οποίοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους θεμιτούς 
παράγοντες, όπως είναι οι 
κοινωνικοοικονομικοί αντίκτυποι, όταν οι 
παράγοντες αυτοί δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί ως μέρος της 
εναρμονισμένης διαδικασίας που 
προβλέπει το μέρος Γ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ ή στην περίπτωση όπου η 
επιστημονική αβεβαιότητα εξακολουθεί 
να υφίσταται. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
προβληθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, 
αναλόγως με τις ειδικές περιστάσεις του 
κράτους μέλους, της περιφέρειας ή της 
περιοχής όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
για έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα 
μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση 
γης, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Με κάθε επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να ζητούν 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής μιας γνωστοποίησης/αίτησης, 
θα πρέπει να υπάρχει πάντα η 
δυνατότητα ένα κράτος μέλος να 
λειτουργεί ως διαχειριστής κινδύνου και 
να λαμβάνει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας ενός ΓΤΟ ή ομάδων ΓΤΟ 
που προσδιορίζονται με βάση την 
καλλιεργητική ποικιλία ή τα 
χαρακτηριστικά τους, ή όλων των ΓΤΟ
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς του, 
για λόγους που σχετίζονται με το δημόσιο 
συμφέρον και οι οποίοι συνάδουν με το 
δίκαιο της Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι 
μπορούν να αφορούν στόχους 
περιβαλλοντικής ή γεωργικής πολιτικής ή 
άλλους θεμιτούς παράγοντες, όπως είναι
οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις,
εφόσον οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο 
εναρμονισμένης διαδικασίας που 
προβλέπει το μέρος Γ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ ή σε περίπτωση που 
εξακολουθεί να υφίσταται επιστημονική 
αβεβαιότητα. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει 
να αιτιολογούνται δεόντως επιστημονικά 
ή βάσει άλλων υγειονομικών, 
οικονομικών, κοινωνικών ή ηθικών 
παραγόντων που θα μπορούσαν να 
ανακύψουν από την σκόπιμη ελευθέρωση 
των ΓΤΟ ή τη διάθεσή τους στην αγορά. 
Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

Or. it
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Τροπολογία 108
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης για 
έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα μέτρα 
απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να 
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους 
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση γης, 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα 
μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας ενός μέχρι τότε
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς του. Τα μέτρα αυτά, που 
υπόκεινται στην ανεξάρτητη κρίση των 
κρατών μελών, μπορούν να 
θεμελιώνονται σε στόχους 
περιβαλλοντικής ή γεωργικής πολιτικής ή 
οποιουσδήποτε άλλους επιτακτικούς 
λόγους όπως είναι η πολεοδομία και η 
χωροταξία, η χρήση γης, 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη.

Or. fr

Τροπολογία 109
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Επί πλέον, στην περίπτωση και μόνο 
που ο γνωστοποιών/αιτών αρνηθεί να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
για έναν ΓΤΟ όπως του ζητά ένα κράτος 
μέλος, το κράτος αυτό θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένα 
μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού της 
καλλιέργειας του εν λόγω άλλοτε 
εγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς του, για λόγους άλλους 
από αυτούς που αξιολογούνται βάσει της 
εναρμονισμένης δέσμης ενωσιακών 
κανόνων, της οδηγίας 2001/18/EΚ και 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003, οι 
οποίοι λόγοι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτοί οι λόγοι μπορούν να
αφορούν στόχους περιβαλλοντικής ή 
γεωργικής πολιτικής ή άλλους
επιτακτικούς λόγους όπως είναι η 
πολεοδομία και η χωροταξία, η χρήση 
γης, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη. Αυτοί οι 
λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα.

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντα να 
έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως 
διαχειριστές κινδύνου και να εγκρίνουν
αιτιολογημένα μέτρα απαγόρευσης ή 
περιορισμού της καλλιέργειας ενός ΓΤΟ ή 
ομάδων ΓΤΟ που προσδιορίζονται από 
την καλλιεργητική ποικιλία ή τα 
χαρακτηριστικά τους ή όλων των ΓΤΟ
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους, 
για λόγους που αφορούν στόχους 
περιβαλλοντικής ή γεωργικής πολιτικής ή 
άλλους θεμιτούς παράγοντες  που θα 
μπορούσαν να ανακύψουν από την 
σκόπιμη ελευθέρωση των ΓΤΟ ή τη 
διάθεσή τους στην αγορά, όπως είναι οι
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη ή η περίπτωση που 
εξακολουθεί να υφίσταται 
κοινωνικοοικονομική βεβαιότητα. Αυτοί 
οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 11 τους σχεδίου σύστασης, με τη διαφορά ότι 
απαλείφει την αναφορά στη «φάση 1» και ενισχύει τα παρατιθέμενα παραδείγματα. Η ίδια η 
Επιτροπή είχε επιτρέψει στο σχέδιο πρότασής της στις κυβερνήσεις να απαγορεύουν ορισμένους 
ή και όλους τους ΓΤΠ. Το Συμβούλιο δεν ενστερνίστηκε την άποψη της Επιτροπής ούτε και τη 
θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10α) Δεδομένου ότι η τελευταία μελέτη 
που εξετάζει και αναλύει τις συνέπειες 
της χρήσης αυτών των προϊόντων για την 
επισιτιστική ασφάλεια και για την 
ανθρώπινη διατροφή χρονολογείται από 
το 2001, κι ότι οι τελευταίες μελέτες για 
τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και 
για τις επιπτώσεις στην υγεία των ζώων 
χρονολογούνται από το 2011/2012, θα 
πρέπει να προωθηθεί και να υποστηριχθεί 
η εκπόνηση περισσότερων μελετών 
σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των 
προϊόντων στο περιβάλλον και στην υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων.

Or. pt

Τροπολογία 111
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11) Το επίπεδο προστασίας που έχει 
επιλεγεί στην Ένωση για την υγεία 
ανθρώπων ή ζώων καθώς και το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος επιτρέπουν 
την ενιαία επιστημονική αξιολόγηση σε 
ολόκληρη την Ένωση, και η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να μεταβάλει αυτήν 
την κατάσταση. Για να αποφευχθεί, 
λοιπόν, παρεμβολή στις αρμοδιότητες που 
απονέμουν στους αξιολογητές και 
διαχειριστές κινδύνων η οδηγία 
2001/18/EΚ και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
1829/2003, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να 

(11) Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 
παρεκκλίνει από το επίπεδο προστασίας 
που έχει επιλεγεί στην Ένωση για την 
υγεία ανθρώπων ή ζώων ούτε και από το 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και 
η αρχή αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί. Για 
να αποφευχθεί, λοιπόν, παρεμβολή στις 
αρμοδιότητες που απονέμουν στους 
αξιολογητές και διαχειριστές κινδύνων η 
οδηγία 2001/18/EΚ και ο κανονισμός (EΚ) 
αριθ. 1829/2003, ένα κράτος μέλος θα 
πρέπει να επικαλείται μόνον λόγους 
συναφείς με τις περιβαλλοντικές 
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επικαλείται μόνον λόγους συναφείς με
τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής που δεν αντιβαίνουν στην
αξιολόγηση κινδύνων για την υγεία και το 
περιβάλλον, οι οποίοι αξιολογούνται με 
διαδικασίες έγκρισης προβλεπόμενες στην 
οδηγία 2001/18/EΚ και στον κανονισμό
(EΚ) αριθ. 1829/2003, όπως είναι η 
διατήρηση ενός ορισμένου είδους 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου, ορισμένων βιοτόπων και 
οικοσυστημάτων καθώς και ορισμένων 
ειδικών λειτουργιών και υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων.

επιπτώσεις, συμπληρωματικούς προς την
αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία 
και το περιβάλλον, οι οποίοι αξιολογούνται 
με διαδικασίες έγκρισης προβλεπόμενες 
στην οδηγία 2001/18/EΚ και στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003.

Or. en

Τροπολογία 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11) Το επίπεδο προστασίας που έχει 
επιλεγεί στην Ένωση για την υγεία 
ανθρώπων ή ζώων καθώς και το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος επιτρέπουν 
την ενιαία επιστημονική αξιολόγηση σε 
ολόκληρη την Ένωση, και η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να μεταβάλει αυτήν 
την κατάσταση. Για να αποφευχθεί, 
λοιπόν, παρεμβολή στις αρμοδιότητες που 
απονέμουν στους αξιολογητές και 
διαχειριστές κινδύνων η οδηγία 
2001/18/EΚ και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
1829/2003, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να 
επικαλείται μόνον λόγους συναφείς με 
τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής που δεν αντιβαίνουν στην
αξιολόγηση κινδύνων για την υγεία και το 
περιβάλλον, οι οποίοι αξιολογούνται με 
διαδικασίες έγκρισης προβλεπόμενες στην 
οδηγία 2001/18/EΚ και στον κανονισμό
(EΚ) αριθ. 1829/2003, όπως είναι η 

(11) Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 
παρεκκλίνει από το επίπεδο προστασίας 
που έχει επιλεγεί στην Ένωση για την 
υγεία ανθρώπων ή ζώων ούτε και από το 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και 
η αρχή αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί. Για 
να αποφευχθεί, λοιπόν, παρεμβολή στις 
αρμοδιότητες που απονέμουν στους 
αξιολογητές και διαχειριστές κινδύνων η 
οδηγία 2001/18/EΚ και ο κανονισμός (EΚ) 
αριθ. 1829/2003, ένα κράτος μέλος θα 
πρέπει να επικαλείται μόνον λόγους 
συναφείς με τους στόχους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, 
συμπληρωματικούς προς την αξιολόγηση
των κινδύνων για την υγεία και το 
περιβάλλον, οι οποίοι αξιολογούνται με 
διαδικασίες έγκρισης προβλεπόμενες στην 
οδηγία 2001/18/EΚ και στον κανονισμό
(EΚ) αριθ. 1829/2003.
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διατήρηση ενός ορισμένου είδους 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου, ορισμένων βιοτόπων και 
οικοσυστημάτων καθώς και ορισμένων 
ειδικών λειτουργιών και υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων.

Or. it

Τροπολογία 113
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11) Το επίπεδο προστασίας που έχει 
επιλεγεί στην Ένωση για την υγεία 
ανθρώπων ή ζώων καθώς και το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος επιτρέπουν 
την ενιαία επιστημονική αξιολόγηση σε 
ολόκληρη την Ένωση, και η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να μεταβάλει αυτήν 
την κατάσταση. Για να αποφευχθεί, 
λοιπόν, παρεμβολή στις αρμοδιότητες που 
απονέμουν στους αξιολογητές και 
διαχειριστές κινδύνων η οδηγία 
2001/18/EΚ και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
1829/2003, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να 
επικαλείται μόνον λόγους συναφείς με 
τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής που δεν αντιβαίνουν στην 
αξιολόγηση κινδύνων για την υγεία και το 
περιβάλλον, οι οποίοι αξιολογούνται με 
διαδικασίες έγκρισης προβλεπόμενες στην 
οδηγία 2001/18/EΚ και στον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1829/2003, όπως είναι η 
διατήρηση ενός ορισμένου είδους 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου, ορισμένων βιοτόπων και 
οικοσυστημάτων καθώς και ορισμένων 
ειδικών λειτουργιών και υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων.

(11) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
για την υγεία ανθρώπων ή ζώων καθώς και 
για το περιβάλλον, μέσω μιας σοβαρής 
ενιαίας επιστημονικής αξιολόγησης, 
πραγματικά ανεξάρτητης και ποιοτικής,
σε ολόκληρη την Ένωση, και η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να μεταβάλει αυτήν 
την κατάσταση Για να αποφευχθεί, λοιπόν, 
παρεμβολή στις αρμοδιότητες που 
απονέμουν στους αξιολογητές και 
διαχειριστές κινδύνων η οδηγία 
2001/18/EΚ και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
1829/2003, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να 
επικαλείται μόνον λόγους συναφείς με 
τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής που να είναι συμπληρωματικοί 
προς την αξιολόγηση κινδύνων για την 
υγεία και το περιβάλλον, οι οποίοι 
αξιολογούνται με διαδικασίες έγκρισης 
προβλεπόμενες στην οδηγία 2001/18/EΚ 
και στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003, 
όπως είναι η διατήρηση ενός ορισμένου 
είδους χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου, ορισμένων βιοτόπων και 
οικοσυστημάτων καθώς και ορισμένων 
ειδικών λειτουργιών και υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων.



AM\1037402EL.doc 71/130 PE539.851v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 114
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία
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(11α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
μπορούν να βασίζουν αυτά τα μέτρα σε 
λόγους που σχετίζονται με 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Στους 
λόγους αυτούς μπορεί να 
συγκαταλέγονται: το ανέφικτο ή το υψηλό 
κόστος των μέτρων συνύπαρξης ή η 
αδυναμία υλοποίησης μέτρων 
συνύπαρξης λόγω συγκεκριμένων 
γεωγραφικών συνθηκών, όπως εκείνων 
που επικρατούν σε μικρά νησιά ή ορεινές 
περιοχές· η ανάγκη προστασίας της 
ποικιλομορφίας της γεωργικής 
παραγωγής· ή η ανάγκη εξασφάλισης της 
καθαρότητας των σπόρων προς σπορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 14 της εισηγήτριας. Προσθέτει εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 115
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να βασίζουν τα μέτρα 
περιορισμού ή απαγόρευσης της 
καλλιέργειας ΓΤΟ ή ομάδων ΓΤΟ που 
προσδιορίζονται από την καλλιεργητική 
ποικιλία ή τα χαρακτηριστικά τους ή 
όλων των ΓΤΟ σε δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους που σχετίζονται 
με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στους 
λόγους αυτούς μπορεί να 
συγκαταλέγονται: η πρόληψη της 
ανάπτυξης αντίστασης των ζιζανίων και 
των παρασίτων στα φυτοφάρμακα· η 
επιθετικότητα ή η ανθεκτικότητα μιας 
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γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, ή η 
δυνατότητα διασταύρωσης με εγχώρια 
καλλιεργούμενα ή άγρια φυτά· η πρόληψη 
των αρνητικών επιπτώσεων στο τοπικό 
περιβάλλον που προκαλούνται από 
αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές που 
συνδέονται με την καλλιέργεια ΓΤΟ· η 
διατήρηση και η ανάπτυξη των 
γεωργικών πρακτικών που παρέχουν 
καλύτερη δυνατότητα συνδυασμού της 
παραγωγής με τη βιωσιμότητα του 
οικοσυστήματος· η διατήρηση της 
τοπικής βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
βιότοπων και οικοσυστημάτων ή 
ορισμένων χαρακτηριστικών της φύσης 
και του τοπίου· η απουσία ή η ανεπάρκεια 
δεδομένων που αφορούν τις δυνάμει 
αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται 
από την ελευθέρωση ΓΤΟ στο τοπικό ή 
περιφερειακό περιβάλλον κράτους 
μέλους, περιλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να βασίζουν τα μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ σε δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους, συναφείς προς 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές ή 
προς τη διαχείριση του κινδύνου. Στους 
λόγους αυτούς είναι δυνατό να 
συγκαταλέγονται η πρόληψη της 
ανάπτυξης αντίστασης των ζιζανίων και 
των παρασίτων στα φυτοφάρμακα· η 
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επιθετικότητα ή η ανθεκτικότητα μιας 
γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, ή η 
δυνατότητα διασταύρωσης με εγχώρια 
καλλιεργημένα ή άγρια φυτά· η πρόληψη 
των αρνητικών συνεπειών στο τοπικό 
περιβάλλον που προκαλούνται από 
αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές που 
συνδέονται με την καλλιέργεια ΓΤΟ· η 
διατήρηση και η ανάπτυξη των 
γεωργικών πρακτικών που παρέχουν 
καλύτερη δυνατότητα συνδυασμού της 
παραγωγής με τη βιωσιμότητα του 
οικοσυστήματος· η διατήρηση της 
τοπικής βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
βιότοπων και οικοσυστημάτων ή 
ορισμένων χαρακτηριστικών της φύσης 
και του τοπίου· η απουσία ή η ανεπάρκεια 
κατάλληλων δεδομένων που αφορούν τις 
δυνάμει αρνητικές συνέπειες από την 
ελευθέρωση ΓΤΟ στο τοπικό ή 
περιφερειακό περιβάλλον κράτους 
μέλους, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα.

Or. it

Τροπολογία 117
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11β) Στους λόγους που συνδέονται με τον 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο μπορεί 
να συγκαταλέγονται το ανέφικτο ή το 
υψηλό κόστος των μέτρων συνύπαρξης ή 
η αδυναμία υλοποίησης μέτρων 
συνύπαρξης λόγω συγκεκριμένων 
γεωγραφικών συνθηκών·

Or. en
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Τροπολογία 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11β) Στους συναφείς με τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις λόγους 
μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης το 
ανέφικτο ή το υψηλό κόστος των μέτρων 
συνύπαρξης ή η αδυναμία υλοποίησης 
μέτρων συνύπαρξης λόγω ειδικών 
γεωγραφικών συνθηκών, όπως εκείνων 
που επικρατούν σε μικρά νησιά ή ορεινές 
περιοχές, η ανάγκη προστασίας της 
ποικιλομορφίας της γεωργικής 
παραγωγής, η ανάγκη εξασφάλισης της 
καθαρότητας των σπόρων προς σπορά, η 
διαθεσιμότητα φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η 
διατήρηση των συμβατικών και 
βιολογικών μεθόδων γεωργικής 
παραγωγής.

Or. it

Τροπολογία 119
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11γ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
μπορούν να βασίζουν τα μέτρα 
περιορισμού ή απαγόρευσης της 
καλλιέργειας ΓΤΟ ή ομάδων ΓΤΟ που 
προσδιορίζονται από την καλλιεργητική 
ποικιλία ή τα χαρακτηριστικά τους ή 
όλων των ΓΤΟ σε άλλους λόγους που 
μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση γης,
την πολεοδομία και τη χωροταξία ή 
άλλους θεμιτούς παράγοντες.
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Or. en

Τροπολογία 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(11γ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
μπορούν να βασίζουν τα μέτρα 
περιορισμού ή απαγόρευσης της 
καλλιέργειας ΓΤΟ σε άλλους λόγους που 
μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση γης, 
την πολεοδομία και τη χωροταξία ή 
άλλους θεμιτούς παράγοντες, όπως 
εκείνους που συνδέονται με τις 
καλλιεργητικές παραδόσεις.

Or. it

Τροπολογία 121
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12) Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να θεμελιώνουν τις αποφάσεις 
που εγκρίνουν βάσει της οδηγίας 
2001/18/EΚ σε λόγους 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων οι 
οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτεια του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα συνύπαρξης 
εξετάστηκαν στη σύσταση της Επιτροπής 
της 13ης Ιουλίου 20101, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας 

(12) Οι αποφάσεις των κρατών μελών 
περί περιορισμού ή απαγόρευσης της 
καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους 
θα πρέπει επίσης να μπορούν να 
θεμελιώνονται σε λόγους 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων οι 
οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτεια του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Αυτοί οι 
λόγοι μπορεί να σχετίζονται ειδικά με το 
ανέφικτο ή την αδυναμία εφαρμογής 
μέτρων συνύπαρξης λόγω ειδικών 
γεωγραφικών συνθηκών ή λόγω ανάγκης 
να αποφευχθεί η παρουσία ΓΤΟ σε άλλα 
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εγκεκριμένων ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς τους βάσει της παρούσας 
οδηγίας. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να 
σχετίζονται με το ανέφικτο ή την αδυναμία 
εφαρμογής μέτρων συνύπαρξης λόγω 
ειδικών γεωγραφικών συνθηκών ή λόγω 
ανάγκης να αποφευχθεί η παρουσία ΓΤΟ 
σε άλλα προϊόντα, όπως συγκεκριμένα ή 
ιδιαίτερα προϊόντα, ή λόγω ανάγκης 
προστασίας της ποικιλομορφίας της 
γεωργικής παραγωγής ή της ανάγκης να 
διασφαλιστεί η καθαρότητα των σπόρων 
σποράς και του φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Επί πλέον, η 
Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
καλλιέργειας ΓΤΟ, όπως ζητήθηκε στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης 
Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς. Το 
αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης θα 
μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμη 
πληροφόρηση για τα κράτη μέλη που 
προτίθενται να λάβουν αποφάσεις βάσει 
της παρούσας οδηγίας.

προϊόντα, όπως συγκεκριμένα ή ιδιαίτερα 
προϊόντα, ή λόγω ανάγκης προστασίας της 
ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής 
ή της ανάγκης να διασφαλιστεί η 
καθαρότητα των σπόρων σποράς και του 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Επί 
πλέον, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της καλλιέργειας ΓΤΟ, όπως 
ζητήθηκε στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς. Το αποτέλεσμα αυτής της 
έκθεσης θα μπορούσε να αποτελέσει 
πολύτιμη πληροφόρηση για τα κράτη μέλη 
που προτίθενται να λάβουν αποφάσεις 
βάσει της παρούσας οδηγίας.

__________________
1 Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης 
Ιουλίου 2010, σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών 
μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές 
και βιολογικές καλλιέργειες (ΕΕ C 200 
της 22.7.2010, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12



PE539.851v01-00 78/130 AM\1037402EL.doc

EL

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12) Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να θεμελιώνουν τις αποφάσεις 
που εγκρίνουν βάσει της οδηγίας 
2001/18/EΚ σε λόγους 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων οι 
οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτεια του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
Δεδομένου ότι τα μέτρα συνύπαρξης 
εξετάστηκαν στη σύσταση της Επιτροπής 
της 13ης Ιουλίου 20101, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας 
εγκεκριμένων ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς τους βάσει της παρούσας 
οδηγίας. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να 
σχετίζονται με το ανέφικτο ή την 
αδυναμία εφαρμογής μέτρων συνύπαρξης 
λόγω ειδικών γεωγραφικών συνθηκών ή 
λόγω ανάγκης να αποφευχθεί η παρουσία 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα, όπως 
συγκεκριμένα ή ιδιαίτερα προϊόντα, ή
λόγω ανάγκης προστασίας της 
ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής 
ή της ανάγκης να διασφαλιστεί η 
καθαρότητα των σπόρων σποράς και του 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Επί 
πλέον, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της καλλιέργειας ΓΤΟ, όπως 
ζητήθηκε στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς. Το αποτέλεσμα αυτής της 
έκθεσης θα μπορούσε να αποτελέσει 
πολύτιμη πληροφόρηση για τα κράτη μέλη 
που προτίθενται να λάβουν αποφάσεις 
βάσει της παρούσας οδηγίας.

(12) Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να θεμελιώνουν τις αποφάσεις 
που εγκρίνουν βάσει της οδηγίας 
2001/18/EΚ σε λόγους 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων οι 
οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτεια του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Αυτοί οι 
λόγοι μπορεί να σχετίζονται με την ανάγκη 
ή τη βούληση να αποφευχθεί η παρουσία 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα, όπως 
συγκεκριμένα ή ιδιαίτερα προϊόντα, ή με 
την ανάγκη προστασίας της 
ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής 
ή με την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
καθαρότητα των σπόρων σποράς και του 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Επί 
πλέον, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της καλλιέργειας ΓΤΟ, όπως 
ζητήθηκε στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς. Το αποτέλεσμα αυτής της 
έκθεσης θα μπορούσε να αποτελέσει 
πολύτιμη πληροφόρηση για τα κράτη μέλη 
που προτίθενται να λάβουν αποφάσεις 
βάσει της παρούσας οδηγίας.

__________________
1 Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης 
Ιουλίου 2010, σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών 
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μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές 
και βιολογικές καλλιέργειες (ΕΕ C 200 
της 22.7.2010, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 123
Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12α) Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συνεργαστούν για τη δημιουργία 
κατάλληλων «ζωνών παρεμβαλλόμενων 
περιοχών» ανάμεσα σε ζώνες όπου δεν 
καλλιεργούνται ΓΤΟ και τις ζώνες όπου 
καλλιεργούνται, προκειμένου να 
αποφευχθούν ακούσιες συνέπειες 
σχετιζόμενες με τη διασυνοριακή 
μόλυνση.

Or. en

Τροπολογία 124
Lorenzo Fontana

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 13

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται βάσει της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να αναφέρονται μόνον στην 
καλλιέργεια και όχι στην ελεύθερη 
κυκλοφορία και εισαγωγή γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων σποράς και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, ως 
προϊόντων ή εντός προϊόντων, και των 

(13) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται βάσει της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να αναφέρονται μόνον στην 
καλλιέργεια και μπορούν, κατά την κρίση 
του κράτους μέλους, να περιλαμβάνουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία και εισαγωγή 
γενετικά τροποποιημένων σπόρων σποράς 
και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, 
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προϊόντων συγκομιδής τους, θα πρέπει δε 
επί πλέον να συνάδουν με τις Συνθήκες, 
ειδικότερα όσον αφορά την αρχή της 
αποφυγής διακρίσεων μεταξύ εθνικών και 
μη εθνικών προϊόντων, την αρχή της 
αναλογικότητας και το άρθρο 34, το 
άρθρο 36 και το άρθρο 216 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ.

ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, και των 
προϊόντων συγκομιδής τους.

Or. it

Τροπολογία 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 13

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται βάσει της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να αναφέρονται μόνον στην 
καλλιέργεια και όχι στην ελεύθερη 
κυκλοφορία και εισαγωγή γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων σποράς και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, ως 
προϊόντων ή εντός προϊόντων, και των 
προϊόντων συγκομιδής τους, θα πρέπει δε 
επί πλέον να συνάδουν με τις Συνθήκες, 
ειδικότερα όσον αφορά την αρχή της 
αποφυγής διακρίσεων μεταξύ εθνικών και 
μη εθνικών προϊόντων, την αρχή της 
αναλογικότητας και το άρθρο 34, το άρθρο 
36 και το άρθρο 216 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.

(13) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται βάσει της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να αναφέρονται στην 
καλλιέργεια, στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων σποράς και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, ως προϊόντων 
ή εντός προϊόντων, και των προϊόντων 
συγκομιδής τους, θα πρέπει δε επί πλέον 
να συνάδουν με τις Συνθήκες, ειδικότερα 
όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας 
και το άρθρο 34, το άρθρο 36 και το άρθρο 
216 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατ' εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αρνηθούν την 
κυκλοφορία και επομένως και την εισαγωγή ΓΤΟ στην αγορά τους. Η ασφάλεια των 
καταναλωτών πρέπει να προέχει των συμφερόντων των αγροδιατροφικών βιομηχανιών.
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Τροπολογία 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 13

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται βάσει της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να αναφέρονται μόνον στην 
καλλιέργεια και όχι στην ελεύθερη 
κυκλοφορία και εισαγωγή γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων σποράς και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, ως 
προϊόντων ή εντός προϊόντων, και των 
προϊόντων συγκομιδής τους, θα πρέπει δε 
επί πλέον να συνάδουν με τις Συνθήκες, 
ειδικότερα όσον αφορά την αρχή της 
αποφυγής διακρίσεων μεταξύ εθνικών και 
μη εθνικών προϊόντων, την αρχή της 
αναλογικότητας και το άρθρο 34, το άρθρο 
36 και το άρθρο 216 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.

(13) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 
εγκρίνονται από τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναφέρονται στην καλλιέργεια και στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και εισαγωγή 
γενετικά τροποποιημένων σπόρων σποράς 
και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, 
ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, και των 
προϊόντων συγκομιδής τους, πρέπει δε να 
συνάδουν με τις Συνθήκες, ειδικότερα 
όσον αφορά την αρχή της αποφυγής 
διακρίσεων μεταξύ εθνικών και μη 
εθνικών προϊόντων, την αρχή της 
αναλογικότητας και τα άρθρα 34, 36 και 
216 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 127
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14) Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης. Λαμβανομένου υπόψη 
του επιπέδου εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, δεν είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί, επί πλέον, η εφαρμογή της 
οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ 

(14) Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης. Λαμβανομένου υπόψη 
του επιπέδου εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, δεν είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί, επί πλέον, η εφαρμογή της 
οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ ή 
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στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
έγκρισης από την Ένωση και το αργότερο 
έως δύο έτη μετά την ημερομηνία 
έκδοσης της συγκατάθεσης/έγκρισης, υπό 
τον όρο ότι παρήλθε η ταχθείσα προθεσμία 
διατήρησης του status quo, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η Επιτροπή είχε τη 
δυνατότητα να κάνει παρατηρήσεις για τα 
προτεινόμενα μέτρα.

ομάδων ΓΤΟ που προσδιορίζονται από 
την καλλιεργητική ποικιλία ή τα 
χαρακτηριστικά τους ή όλων των ΓΤΟ
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
έγκρισης από την Ένωση και για τη 
συνολική διάρκεια ισχύος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, υπό τον όρο ότι 
παρήλθε η ταχθείσα προθεσμία 
διατήρησης του status quo, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η Επιτροπή είχε τη 
δυνατότητα να κάνει παρατηρήσεις για τα 
προτεινόμενα μέτρα.

__________________ __________________
1 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 κανονισμών 
(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

1 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 κανονισμών 
(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14) Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης. Λαμβανομένου υπόψη 
του επιπέδου εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, δεν είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί, επί πλέον, η εφαρμογή της 
οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ 
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

(14) Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης. Λαμβανομένου υπόψη 
του επιπέδου εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, δεν είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί, επί πλέον, η εφαρμογή της 
οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ 
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους
πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
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έγκρισης από την Ένωση και το αργότερο 
έως δύο έτη μετά την ημερομηνία 
έκδοσης της συγκατάθεσης/έγκρισης, υπό 
τον όρο ότι παρήλθε η ταχθείσα προθεσμία 
διατήρησης του status quo, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η Επιτροπή είχε τη 
δυνατότητα να κάνει παρατηρήσεις για τα 
προτεινόμενα μέτρα.

της έγκρισης από την Ένωση και για τη 
συνολική διάρκεια ισχύος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, υπό τον όρο ότι 
παρήλθε η ταχθείσα προθεσμία 
διατήρησης του status quo, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η Επιτροπή είχε τη 
δυνατότητα να κάνει παρατηρήσεις για τα 
προτεινόμενα μέτρα. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος θα πρέπει ωστόσο να 
κοινοποιήσει τα προτεινόμενα μέτρα στην 
Επιτροπή τουλάχιστον 75 ημέρες πριν 
από την έγκρισή τους, ώστε να δώσει 
στην Επιτροπή την ευκαιρία να 
διατυπώσει παρατηρήσεις, και κατά το 
διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται ούτε να 
εγκρίνει ούτε και να εφαρμόσει αυτά τα 
μέτρα. Με το πέρας της ανωτέρω 
προθεσμίας διατήρησης του status quo, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
εγκρίνουν τα μέτρα όπως προτάθηκαν 
αρχικά ή όπως τροποποιήθηκαν αφότου 
ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής.

__________________ __________________
1 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 κανονισμών
(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

1 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 κανονισμών
(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

Or. it

Τροπολογία 129
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14) Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 

(14) Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας πληροφόρησης σε επίπεδο 
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σε επίπεδο Ένωσης. Λαμβανομένου υπόψη 
του επιπέδου εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, δεν είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί, επί πλέον, η εφαρμογή της 
οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ 
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
έγκρισης από την Ένωση και το αργότερο 
έως δύο έτη μετά την ημερομηνία έκδοσης 
της συγκατάθεσης/έγκρισης, υπό τον όρο 
ότι παρήλθε η ταχθείσα προθεσμία 
διατήρησης του status quo, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η Επιτροπή είχε τη 
δυνατότητα να κάνει παρατηρήσεις για τα 
προτεινόμενα μέτρα.

Ένωσης βάσει της οδηγίας 98/34/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ενός ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα 
της επικράτειάς τους χωρίς κανένα 
περιορισμό χρόνου ή διάρκειας.

__________________ __________________
1 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 κανονισμών 
(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

1 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 κανονισμών 
(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

Or. fr

Τροπολογία 130
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14) Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης. Λαμβανομένου υπόψη 
του επιπέδου εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, δεν είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί, επί πλέον, η εφαρμογή της 

(14) Τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης. Λαμβανομένου υπόψη 
του επιπέδου εξέτασης και πληροφόρησης 
σε επίπεδο Ένωσης, δεν είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί, επί πλέον, η εφαρμογή της 
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οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ 
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
έγκρισης από την Ένωση και το αργότερο 
έως δύο έτη μετά την ημερομηνία 
έκδοσης της συγκατάθεσης/έγκρισης, υπό 
τον όρο ότι παρήλθε η ταχθείσα 
προθεσμία διατήρησης του status quo, 
κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή 
είχε τη δυνατότητα να κάνει 
παρατηρήσεις για τα προτεινόμενα μέτρα.

οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια όλων των
ΓΤΟ ή ομάδων ΓΤΟ ή συγκεκριμένου 
ΓΤΟ στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς 
τους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της έγκρισης από την Ένωση και για τη 
συνολική διάρκεια ισχύος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης.

__________________ __________________
1 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 κανονισμών 
(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

1 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 κανονισμών 
(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι συμβατή με την τροπολογία 17 του σχεδίου σύστασης. Η ίδια η 
Επιτροπή είχε επιτρέψει στο σχέδιο πρότασής της στις κυβερνήσεις να απαγορεύουν ορισμένους 
ή και όλους τους ΓΤΠ. Το Συμβούλιο δεν ενστερνίστηκε την άποψη της Επιτροπής ούτε και τη 
θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 131
Biljana Borzan

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(14α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
διατήρησης του status quo οποιοσδήποτε 
αιτών ή κάτοχος της έγκρισης 
επηρεάζεται από τα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ενός ΓΤΟ 
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ή ομάδας ΓΤΟ σε ένα κράτος μέλος 
απέχει από όλες τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την καλλιέργεια του εν 
λόγω ΓΤΟ ή της ομάδας ΓΤΟ στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 132
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 15

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15) Οι αποφάσεις περί περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ΓΤΟ από 
κράτη μέλη στο σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειάς τους δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν τη διεξαγωγή έρευνας στη 
βιοτεχνολογία, υπό τον όρο ότι κατά τη 
διεξαγωγή της τηρούνται όλα τα αναγκαία 
μέτρα ασφαλείας.

(15) Οι αποφάσεις περί περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ΓΤΟ από 
κράτη μέλη στο σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειάς τους δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν τη διεξαγωγή έρευνας στη 
βιοτεχνολογία, υπό τον όρο ότι κατά τη 
διεξαγωγή της τηρούνται όλα τα αναγκαία 
μέτρα ασφαλείας. Εκτός αυτού, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποσκοπούν στη δημιουργία ενός 
εκτεταμένου δικτύου επιστημονικών 
οργανώσεων που να εκπροσωπούν όλους 
τους κλάδους, περιλαμβανομένων εκείνων 
που σχετίζονται με οικολογικά θέματα, 
και πρέπει να συνεργάζονται για τον 
έγκαιρο εντοπισμό οποιασδήποτε δυνάμει 
απόκλισης μεταξύ επιστημονικών 
γνωμών για να επιλύουν ή να 
διευκρινίζουν τα διαμφισβητούμενα 
επιστημονικά θέματα. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
εγγυήσεις καταβολής των απαραίτητων 
πόρων για την ανεξάρτητη έρευνα 
σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους 
που ενέχει η σκόπιμη ελευθέρωση των 
ΓΤΟ ή η διάθεσή τους στην αγορά και ότι 
η τήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας δεν εμποδίζει την πρόσβαση 
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των ανεξαρτήτων ερευνητών σε όλο το 
σχετικό υλικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο από την θέση του ΕΚ στην 1η ανάγνωση, το οποίο αποτελεί προσθήκη στην τροπολογία 
18 του σχεδίου σύστασης. Η ερευνητική συνεργασία είναι προϋπόθεση για την κατάλληλη 
αξιολόγηση του κινδύνου.

Τροπολογία 133
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 15

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15) Οι αποφάσεις περί περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ΓΤΟ από 
κράτη μέλη στο σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειάς τους δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν τη διεξαγωγή έρευνας στη 
βιοτεχνολογία, υπό τον όρο ότι κατά τη 
διεξαγωγή της τηρούνται όλα τα αναγκαία 
μέτρα ασφαλείας.

(15) Οι αποφάσεις περί περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ΓΤΟ από 
κράτη μέλη στο σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειάς τους δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν τη διεξαγωγή έρευνας στη 
βιοτεχνολογία, υπό τον όρο ότι κατά τη 
διεξαγωγή της τηρούνται όλα τα αναγκαία 
μέτρα ασφαλείας που έχουν σχέση με την 
ανθρώπινη ή ζωική υγεία και με την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. fr

Τροπολογία 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 15

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15) Οι αποφάσεις περί περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ΓΤΟ από 
κράτη μέλη στο σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειάς τους δεν θα πρέπει να 

(15) Οι αποφάσεις περί περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ΓΤΟ από 
κράτη μέλη στο σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειάς τους δεν θα πρέπει να 
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εμποδίζουν τη διεξαγωγή έρευνας στη 
βιοτεχνολογία, υπό τον όρο ότι κατά τη 
διεξαγωγή της τηρούνται όλα τα αναγκαία 
μέτρα ασφαλείας.

εμποδίζουν τη διεξαγωγή έρευνας στη 
βιοτεχνολογία, υπό τον όρο ότι κατά τη 
διεξαγωγή της τηρούνται όλα τα αναγκαία 
μέτρα ασφαλείας και ότι η δραστηριότητα 
δεν υπονομεύει τον σεβασμό των λόγων 
για τους οποίους έχει επιβληθεί η 
απαγόρευση.

Or. en

Τροπολογία 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15α) Δεδομένης της σημασίας που έχουν 
τα επιστημονικά στοιχεία για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την απαγόρευση ή 
την έγκριση των ΓΤΟ, η Αρχή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να επωφελούνται 
από τη δραστηριότητα πιστοποιημένων 
δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών 
ιδρυμάτων για να διασφαλίζουν συνεχή 
πληροφόρηση και την επιμελή 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
δραστηριοτήτων έρευνας που σχετίζονται 
είτε με τον κίνδυνο για τυχαία παρουσία, 
μόλυνση ή απειλή για το περιβάλλον ή την 
υγεία του ανθρώπου από τους ΓΤΟ, είτε 
με αποδείξεις για τέτοια συμβάντα.

Or. it

Τροπολογία 136
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 16
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16) Όταν νέες και αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ και όχι 
νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί 
μέσω της Επιτροπής από τον κάτοχο της 
συγκατάθεσης/έγκρισης να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό της πεδίο 
εφαρμογής. Αν ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης δεν συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει 
αιτιολογημένα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να κάνει 
παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 
οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει 
αυτά τα μέτρα. Με το πέρας της ανωτέρω 
περιόδου προειδοποιήσεως 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.

(16) Όταν νέες και αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ και όχι 
νωρίτερα από πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί 
μέσω της Επιτροπής από τον κάτοχο της 
συγκατάθεσης/έγκρισης να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό της πεδίο 
εφαρμογής. Αν ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης δεν συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει 
αιτιολογημένα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να κάνει 
παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 
οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει 
αυτά τα μέτρα. Με το πέρας της ανωτέρω 
περιόδου προειδοποιήσεως 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.

Or. en

Τροπολογία 137
Paul Brannen

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 16

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16) Όταν νέες και αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 

(16) Όταν νέες και αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 
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του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ και όχι 
νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί 
μέσω της Επιτροπής από τον κάτοχο της 
συγκατάθεσης/έγκρισης να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό της πεδίο 
εφαρμογής. Αν ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης δεν συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει 
αιτιολογημένα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να κάνει 
παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 
οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει 
αυτά τα μέτρα. Με το πέρας της ανωτέρω 
περιόδου προειδοποιήσεως 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.

του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ και όχι 
νωρίτερα από πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί 
μέσω της Επιτροπής από τον κάτοχο της 
συγκατάθεσης/έγκρισης να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό της πεδίο 
εφαρμογής. Αν ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης δεν συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει 
αιτιολογημένα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να κάνει 
παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 
οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει 
αυτά τα μέτρα. Με το πέρας της ανωτέρω 
περιόδου προειδοποιήσεως 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθο της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 26β παράγραφος 5.

Τροπολογία 138
Jan Huitema

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 16

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16) Όταν νέες και αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 

(16) Όταν νέες και αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 
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του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ και όχι 
νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί 
μέσω της Επιτροπής από τον κάτοχο της 
συγκατάθεσης/έγκρισης να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό της πεδίο 
εφαρμογής. Αν ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης δεν συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει 
αιτιολογημένα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να κάνει 
παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 
οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει 
αυτά τα μέτρα. Με το πέρας της ανωτέρω 
περιόδου προειδοποιήσεως 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.

του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ και όχι 
νωρίτερα από δύο έτη μετά την 
ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί 
μέσω της Επιτροπής από τον κάτοχο της 
συγκατάθεσης/έγκρισης να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό της πεδίο 
εφαρμογής. Αν ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης δεν συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει 
αιτιολογημένα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει 
δημοσίως σχέδιο αυτών των 
αιτιολογημένων μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να κάνει 
παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 
οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει 
αυτά τα μέτρα. Με το πέρας της ανωτέρω 
περιόδου προειδοποιήσεως 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.

Or. en

Τροπολογία 139
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 16

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16) Όταν νέες και αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης 
ενός ΓΤΟ και όχι νωρίτερα από δύο έτη 

(16) Ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επανεξετάσει ανά πάσα 
στιγμή μια απόφασή του και να 
τροποποιήσει το γεωγραφικό πεδίο μιας 
άδειας ΓΤΟ και να εγκρίνει μέτρα 
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μετά την ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
ζητεί μέσω της Επιτροπής από τον 
κάτοχο της συγκατάθεσης/έγκρισης να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό της 
πεδίο εφαρμογής. Αν ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης δεν συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει 
αιτιολογημένα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να 
κάνει παρατηρήσεις, κατά το διάστημα 
δε αυτό οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να 
εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Με το πέρας 
της ανωτέρω περιόδου προειδοποιήσεως 
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.

περιορισμού ή απαγόρευσης της 
καλλιέργειας ενός ΓΤΟ.

Or. fr

Τροπολογία 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 16

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16) Όταν νέες και αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης 
ενός ΓΤΟ και όχι νωρίτερα από δύο έτη 
μετά την ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί 
μέσω της Επιτροπής από τον κάτοχο της 

(16) Εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σε 
κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από δύο έτη 
μετά την ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης για κάποιον ΓΤΟ, 
ένα κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα της 
επικράτειάς του. Τα εν λόγω μέτρα θα 
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συγκατάθεσης/έγκρισης να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό της 
πεδίο εφαρμογής. Αν ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης δεν συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά, το κράτος μέλος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει
αιτιολογημένα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας του εν 
λόγω ΓΤΟ. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει σχέδιο 
αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να κάνει
παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 
οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει 
αυτά τα μέτρα. Με το πέρας της ανωτέρω 
περιόδου προειδοποιήσεως 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.

πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή 
τους ώστε της να δοθεί η ευκαιρία να
αποστείλει μη δεσμευτικές παρατηρήσεις
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
απαγορεύεται να εγκρίνει και να 
εφαρμόσει αυτά τα μέτρα κατά το 
διάστημα αυτό. Με το πέρας της ανωτέρω 
περιόδου προειδοποιήσεως τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να μπορούν να εγκρίνουν τα 
μέτρα όπως προτάθηκαν αρχικά ή, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, όπως τροποποιήθηκαν ώστε
να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Σε περίπτωση που οι 75 
ημέρες συμπίπτουν πλήρως ή εν μέρει με 
την περίοδο της σποράς του είδους στο 
οποίο υπάγεται ο εγκεκριμένος ΓΤΟ, το 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να εφαρμόσει την απαγόρευση.

Or. en

Τροπολογία 141
Biljana Borzan

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(16α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
διατήρησης του status quo οποιοσδήποτε 
αιτών ή κάτοχος της έγκρισης 
επηρεάζεται από τα μέτρα περιορισμού ή 
απαγόρευσης της καλλιέργειας ενός ΓΤΟ 
ή ομάδας ΓΤΟ σε ένα κράτος μέλος 
απέχει από όλες τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την καλλιέργεια του εν 
λόγω ΓΤΟ ή της ομάδας ΓΤΟ στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος·

Or. en
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Τροπολογία 142
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17) Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να ζητεί από την αρμόδια 
αρχή ή από την Επιτροπή να επανεντάξει 
το σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς του 
στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης από την οποία είχε 
προηγουμένως αποκλειστεί. Στην 
περίπτωση αυτή δεν είναι ανάγκη να 
διαβιβαστεί η αίτηση στον κάτοχο της 
συγκατάθεσης/έγκρισης και να ζητηθεί η 
συναίνεσή του. Η αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση ή η 
Επιτροπή κατά την οδηγία 2001/18/EΚ ή 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
αντιστοίχως, θα πρέπει να τροποποιούν το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής ή την 
απόφαση περί εγκρίσεως.

(17) Ένα κράτος μέλος έχει επίσης τη 
δυνατότητα να ζητεί από την αρμόδια αρχή 
ή από την Επιτροπή να επανεντάξει το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς του στο 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης από την οποία είχε 
προηγουμένως αποκλειστεί. Στην 
περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση ή η 
Επιτροπή κατά την οδηγία 2001/18/EΚ ή 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
αντιστοίχως, θα πρέπει να τροποποιούν το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής ή την 
απόφαση περί εγκρίσεως.

Or. fr

Τροπολογία 143
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 17

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17) Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να ζητεί από την αρμόδια 
αρχή ή από την Επιτροπή να επανεντάξει 
το σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς του 
στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης από την οποία 

διαγράφεται
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είχε προηγουμένως αποκλειστεί. Στην 
περίπτωση αυτή δεν είναι ανάγκη να 
διαβιβαστεί η αίτηση στον κάτοχο της 
συγκατάθεσης/έγκρισης και να ζητηθεί η 
συναίνεσή του. Η αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση ή η 
Επιτροπή κατά την οδηγία 2001/18/EΚ ή 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
αντιστοίχως, θα πρέπει να τροποποιούν 
το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής ή την 
απόφαση περί εγκρίσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται με την απαλοιφή της «φάσης Ι».

Τροπολογία 144
Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 18

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(18) Γραπτή συγκατάθεση ή απόφαση περί 
εγκρίσεως που εκδίδεται ή θεσπίζεται για 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 
περιορισμένο σε συγκεκριμένες περιοχές ή 
μέτρα εγκρινόμενα από τα κράτη μέλη 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση 
καλλιεργειών ΓΤΟ, θα πρέπει να μην 
εμποδίζουν ή να περιορίζουν τη χρήση 
εγκεκριμένων ΓΤΟ σε άλλα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία και τα εθνικά 
μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει της δεν 
πρέπει να θίγουν τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού δικαίου όσον αφορά την 
ακούσια και τυχαία παρουσία ΓΤΟ σε μη 
γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες 
σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, και δεν θα πρέπει να εμποδίζουν 

(18) Γραπτή συγκατάθεση ή απόφαση περί 
εγκρίσεως που εκδίδεται ή θεσπίζεται για 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 
περιορισμένο σε συγκεκριμένες περιοχές ή 
μέτρα εγκρινόμενα από τα κράτη μέλη 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση 
καλλιεργειών ΓΤΟ, θα πρέπει να μην 
εμποδίζουν ή να περιορίζουν τη χρήση 
εγκεκριμένων ΓΤΟ σε άλλα κράτη μέλη, 
υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα συνύπαρξης ώστε να 
αποφεύγεται η διασυνοριακή μόλυνση. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία και τα εθνικά 
μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει της δεν 
πρέπει να θίγουν τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού δικαίου όσον αφορά την 
ακούσια και τυχαία παρουσία ΓΤΟ σε μη 
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την καλλιέργεια ποικιλιών που πληρούν 
αυτές τις απαιτήσεις.

γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες 
σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, και δεν θα πρέπει να εμποδίζουν 
την καλλιέργεια ποικιλιών που πληρούν 
αυτές τις απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 145
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 18

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(18) Γραπτή συγκατάθεση ή απόφαση 
περί εγκρίσεως που εκδίδεται ή 
θεσπίζεται για γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής περιορισμένο σε 
συγκεκριμένες περιοχές ή μέτρα 
εγκρινόμενα από τα κράτη μέλη δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας για τον περιορισμό 
ή την απαγόρευση καλλιεργειών ΓΤΟ, θα 
πρέπει να μην εμποδίζουν ή να 
περιορίζουν τη χρήση εγκεκριμένων ΓΤΟ 
σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, η παρούσα 
οδηγία και τα εθνικά μέτρα που 
εγκρίνονται δυνάμει της δεν πρέπει να 
θίγουν τις απαιτήσεις του ενωσιακού 
δικαίου όσον αφορά την ακούσια και 
τυχαία παρουσία ΓΤΟ σε μη γενετικώς 
τροποποιημένες ποικιλίες σπόρων και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, και 
δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την 
καλλιέργεια ποικιλιών που πληρούν αυτές 
τις απαιτήσεις.

(18) Μέτρα εγκρινόμενα από τα κράτη 
μέλη δυνάμει της παρούσας οδηγίας για 
τον περιορισμό ή την απαγόρευση 
καλλιεργειών ΓΤΟ, θα πρέπει να μην 
εμποδίζουν ή να περιορίζουν τη χρήση 
εγκεκριμένων ΓΤΟ σε άλλα κράτη μέλη

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται με την απαλοιφή της «φάσης Ι».



AM\1037402EL.doc 97/130 PE539.851v01-00

EL

Τροπολογία 146
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(18α) Προκειμένου η καλλιέργεια ΓΤΟ να 
μην έχει ως αποτέλεσμα την ακούσια 
παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα και σε 
άλλες καλλιέργειες, απαιτείται η λήψη 
αποτελεσματικών μέτρων συνύπαρξης. 
Οφείλουν επομένως τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ, να 
εγκρίνουν κανονισμούς που θα ισχύουν 
στην επικράτειά τους με σκοπό να 
αποφεύγεται η εν λόγω ακούσια 
παρουσία. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή σε ενδεχόμενη διασυνοριακή 
μόλυνση από κράτος μέλος ή περιφέρεια 
όπου επιτρέπεται η καλλιέργεια ΓΤΟ, σε 
γειτονικό κράτος μέλος ή περιφέρεια όπου 
απαγορεύεται. Η σύσταση της Επιτροπής 
της 13ης Ιουλίου 2010 παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
για την ανάπτυξη μέτρων συνύπαρξης, 
μεταξύ άλλων και στις παραμεθόριες 
περιοχές1α.

_________________
1α Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης 
Ιουλίου 2010, σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών 
μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές 
και βιολογικές καλλιέργειες (ΕΕ C 200 
της 22.7.2010, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano
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Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία 
συμβατικών σπόρων σποράς, φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και των 
προϊόντων συγκομιδής σύμφωνα με την 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης και κατ’ 
εφαρμογή της ΣΛΕΕ.

(20) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία 
συμβατικών σπόρων σποράς, φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και των 
προϊόντων συγκομιδής, και διανοίγει 
προοπτικές ως προς το ισχύον ευρωπαϊκό 
δίκαιο σε θέματα κρατικής κυριαρχίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί σιωπηρή παραχώρηση στην εθνική κυριαρχία των 
κρατών, αλλά ως σημαντικό προηγούμενο ως προς μια καλώς νοουμένη επικουρικότητα που 
προβλέπει την αρμοδιότητα της Ένωσης εκεί όπου το κράτος δεν έχει πλέον αρμοδιότητα.

Τροπολογία 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20α) Για να διασφαλιστεί ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
θα πρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν 
επίσης μέτρα για τη σήμανση και την 
αποτελεσματική ενημέρωση που θα 
διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια ως προς 
την παρουσία ΓΤΟ στην επικράτειά τους 
και στα προϊόντα που εισάγονται ή 
τίθενται προς εμπορία σε αυτήν.

Or. fr
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Τροπολογία 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(21α) Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 
207 ΣΛΕΕ, θα συνεχίσει να διασφαλίζει 
την υπεράσπιση σε περίπτωση υποβολής 
καταγγελιών κατά συναφών μέτρων που 
έχουν εγκριθεί από κράτος μέλος, ενώπιον 
των οργάνων επίλυσης διαφορών του 
ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον τα δύο νέα άρθρα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνική απαγόρευση όσον 
αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ βασιζόμενη λόγους διαφορετικούς από εκείνους της δημόσιας 
υγείας, υπάρχει σαφής κίνδυνος τα περιοριστικά αυτά μέτρα να προσβληθούν ενώπιον της 
ομάδας επίλυσης διαφορών του ΠΟΥ. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι η γραμμή της υπεράσπισης θα είναι κοινή σε όλη την ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη 
δεν θα επωμίζονται μόνα τους τη διευθέτηση ενδεχόμενων διεθνών διαφορών. Το κείμενο που 
προτείνεται έχει προστεθεί με «αντιγραφή/επικόλληση» από το κείμενο του εγγράφου εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2011 που διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 5 Μαΐου 2011.

Τροπολογία 150
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(21α) Τα γειτονικά κράτη μέλη οφείλουν 
να συνεργάζονται για να επιτυγχάνουν τη 
δέουσα κοινοχρησία πληροφοριών ώστε 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία μέτρων συνύπαρξης στις 
παραμεθόριες ζώνες και να αποτρέπεται 
η διασυνοριακή μετάδοση από ένα 
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κράτος μέλος όπου επιτρέπεται η 
καλλιέργεια ενός ΓΤΟ σε ένα γειτονικό 
κράτος μέλος όπου αυτή απαγορεύεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2001/18/ΕΚ αξίζει να καταστεί αυστηρότερη ως προς το 
θέμα της συνύπαρξης στα σύνορα, που εξακολουθεί να μην καλύπτεται επαρκώς.

Τροπολογία 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(21β) Οι διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 26 παράγραφοι β και γ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη του άρθρου 23 της ίδιας 
οδηγίας και του άρθρο 34 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1829/20031α.

__________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 207 
ΣΛΕΕ, θα συνεχίσει να διασφαλίζει την 
υπεράσπιση σε περίπτωση υποβολής 
καταγγελιών κατά συναφών μέτρων που 
έχουν εγκριθεί από κράτος μέλος, ενώπιον 
των οργάνων επίλυσης διαφορών του 
ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον τα δύο νέα άρθρα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνική απαγόρευση όσον 
αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ βασιζόμενη λόγους διαφορετικούς από εκείνους της δημόσιας 
υγείας, υπάρχει σαφής κίνδυνος τα περιοριστικά αυτά μέτρα να προσβληθούν ενώπιον της 
ομάδας επίλυσης διαφορών του ΠΟΥ. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι η γραμμή της υπεράσπισης θα είναι κοινή σε όλη την ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη 
δεν θα επωμίζονται μόνα τους τη διευθέτηση ενδεχόμενων διεθνών διαφορών. Το κείμενο που 
προτείνεται έχει προστεθεί με «αντιγραφή/επικόλληση» από το κείμενο του εγγράφου εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2011 που διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 5 Μαΐου 2011.

Τροπολογία 153
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Η σύσταση της Επιτροπής της 13ης 
Ιουλίου 2010 παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές στα κράτη μέλη για την 
ανάπτυξη μέτρων συνύπαρξης, μεταξύ 
άλλων σε μεθοριακές περιοχές.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 154
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 23

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(23) H οδηγία 2001/18/ΕΚ θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως,

(23) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ και ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1829/20031α θα 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

__________________
1α Κανονισμός αριθ. 1829/2003/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο τα ελλείμματα της διαδικασίας έγκρισης να αντιμετωπιστούν, όχι μόνο στην 
παρούσα οδηγία, αλλά και στον κανονισμό 1829/2003, καθώς οι ΓΤΟ είναι δυνατόν να 
εγκρίνονται για καλλιέργεια και σύμφωνα με τον κανονισμό 1829/2003.

Τροπολογία 155
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο -1 (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στην οδηγία 2001/18/ΕΚ προστίθενται τα 
ακόλουθα άρθρα:

(-1) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται 
ως εξής:

«Άρθρο - 1

Η καλλιέργεια και η εμπορία γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) 
απαγορεύονται σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. fr

Τροπολογία 156
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στην οδηγία 2001/18/EΚ προστίθενται τα 
ακόλουθα άρθρα:

Η οδηγία 2001/18/EΚ τροποποιείται ως 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 157
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(- 1) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το 
εξής:

«Άρθρο 22

Ελεύθερη κυκλοφορία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 ή του 
άρθρου 26β, τα κράτη μέλη δεν 
απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε 
εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ, 
ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συμπεριλαμβανόταν ήδη στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
πρώτη ανάγνωση. Είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί στο άρθρο 22 αναφορά στη νέα δυνατότητα 
των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός τους, 
έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντικρουόμενα άρθρα στην οδηγία 2001/18.

Τροπολογία 158
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο - 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 25

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 25 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:

«5α. Με την επιφύλαξη της προστασίας 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, δεν περιορίζεται ούτε 
παρεμποδίζεται η πρόσβαση στο υλικό 
που απαιτείται για ανεξάρτητη έρευνα 
σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους 
που ενέχει η σκόπιμη ελευθέρωση ή η 
διάθεση των ΓΤΟ, όπως είναι οι σπόροι, 
στην αγορά.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συμπεριλαμβανόταν ήδη στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
πρώτη ανάγνωση. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην οδηγία αυτή συνδέονται εγγενώς με μια 
ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων.

Τροπολογία 159
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 3, άρθρο 18 – παράγραφος 1, άρθρο 23 – παράγραφος 2 και άρθρο 30 
– παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(-1β) Στο άρθρο 7 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 και στο άρθρο 23 
παράγραφος 2, η αναφορά του άρθρου 30 
παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
αναφορά του άρθρου 30 παράγραφος 3. 
Στο άρθρο 30 παράγραφος 3, 
προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: 
«Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5α, δεν 
εγκρίνεται σχέδιο μέτρου για την έγκριση 
ενός ΓΤΟ προτού το Συμβούλιο εκδώσει 
θετική γνώμη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κ. Juncker ήταν σαφής σχετικά με την επιθυμία του να εκδημοκρατίσει επειγόντως τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις εγκρίσεις ΓΤΟ. Η τρέχουσα πρόταση παρέχει την 
ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αμέσως. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την 
ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ με τη Συνθήκη, η αντικατάσταση της αναφοράς 
στην κανονιστική διαδικασία από αναφορά στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο δίνει μια 
γρήγορη λύση, εφόσον συμπληρώνεται με μία διάταξη για τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας.

Τροπολογία 160
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 1 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 26α, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν «1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
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κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα.

ενδεδειγμένα δεσμευτικά μέτρα για την 
πρόληψη της ακούσιας παρουσίας των
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα εντός της 
επικρατείας τους και σε παραμεθόριες 
περιοχές γειτονικών κρατών μελών.»

Or. en

Τροπολογία 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 26α, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα. 

«1. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα. Κατόπιν αιτήματος γειτονικού 
κράτους μέλους, λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποφύγουν την 
ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε παραμεθόριες 
περιοχές του εν λόγω κράτους μέλους.»

Or. en

Τροπολογία 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 26α παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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1. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα εντός 
της επικρατείας τους και σε 
παραμεθόριες περιοχές γειτονικών 
κρατών μελών. Προκειμένου να 
αποφευχθούν τα αντικρουόμενα μέτρα σε 
γειτονικές χώρες, η Επιτροπή καταρτίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ενωσιακό 
επίπεδο για την πρόληψη των 
διασυνοριακών μολύνσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Τροπολογία 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 26α, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα εντός 
της επικρατείας τους και σε 



PE539.851v01-00 108/130 AM\1037402EL.doc

EL

προϊόντα. παραμεθόριες περιοχές γειτονικών 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ενδεχόμενη επιλογή κρατών μελών να μην έχουν 
καλλιέργειες ΓΤΟ και να προστατεύσουν τα συμφέροντα των γεωργών συμβατικών ή 
βιολογικών καλλιεργειών, δεν επαρκεί απλώς να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
την ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
σε όλη την επικράτεια της Ένωσης έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη προστασία σε ό,τι αφορά 
τις παραμεθόριες περιοχές.

Τροπολογία 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin, 

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 1

Present text Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 26a, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα.

«1. Τα κράτη μέλη εντός των οποίων ένας 
ΓΤΟ επιτρέπεται να καλλιεργηθεί δυνάμει 
έγκρισης χορηγηθείσης βάσει του άρθρου 
26β, λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
την πρόληψη της ακούσιας παρουσίας 
ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα εντός των 
παραμεθορίων περιοχών των γειτονικών 
κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την καλλιέργεια ΓΤΟ οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για την αποτροπή της διασυνοριακής μόλυνσης.
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Τροπολογία 165
Susanne Melior

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 26α, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα.

«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα εντός 
της επικράτειάς τους και σε 
παραμεθόριες περιοχές γειτονικών 
κρατών μελών. Για τις παραμεθόριες 
περιοχές γειτονικών κρατών μελών 
ισχύουν ενιαίοι κανόνες απόστασης σε 
επίπεδο ΕΕ.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενδεχόμενη καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους αγρότες 
συμβατικής ή βιολογικής γεωργίας. Θα πρέπει, επομένως, να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις ενδεχόμενες διασυνοριακές μολύνσεις. Ιδίως όσον αφορά τις 
παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει τα εθνικά μέτρα συνύπαρξης να είναι συντονισμένα, 
εναρμονισμένα και συγκρίσιμα.

Τροπολογία 166
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 26α παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
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Τα κράτη μέλη εντός των οποίων ένας 
ΓΤΟ επιτρέπεται να καλλιεργηθεί δυνάμει 
γραπτής έγκρισης χορηγηθείσης βάσει 
της παρούσας οδηγίας και εάν χρειαστεί, 
βάσει απόφασης εκδοθείσης σύμφωνα με 
το άρθρο 19, καθώς και βάσει εγκριτικής 
απόφασης ληφθείσης σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της 
ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα στην επικράτειά τους και στις 
παραμεθόριες περιοχές των γειτονικών 
κρατών μελών. Κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα ανωτέρω μέτρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενδεχόμενη καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους αγρότες 
συμβατικής ή βιολογικής γεωργίας. Τα κράτη μέλη εντός των οποίων επιτρέπεται η καλλιέργεια 
ενός ΓΤΟ θα πρέπει κατά συνέπεια να έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για την αποτροπή της παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στις ενδεχόμενες διασυνοριακές μολύνσεις.

Τροπολογία 167
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος -1 (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

-1. Στην αρχή της διαδικασίας έγκρισης 
ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή στη διάρκεια 
της ανανέωσης μιας έγκρισης, ο 
γνωστοποιών/αιτών διευκρινίζει τον 
κατάλογο των κρατών μελών ή τμημάτων 
των κρατών μελών που καλύπτονται από 
τη γνωστοποίηση/αίτηση έγκρισης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει το γεωγραφικό πεδίο της αιτούμενης έγκρισης να ορίζεται ευκρινώς στον φάκελο που 
υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.

Τροπολογία 168
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει μέσω της 
Επιτροπής από τον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού 
του κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία 
της κυκλοφορίας της έκθεσης 
αξιολόγησης βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας ή 
από την παραλαβή της γνώμης της Αρχής 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 και 
του άρθρου 18 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί την αίτηση 
του κράτους μέλους στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα άλλα 
κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en



PE539.851v01-00 112/130 AM\1037402EL.doc

EL

Τροπολογία 169
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει μέσω της 
Επιτροπής από τον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού 
του κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία 
της κυκλοφορίας της έκθεσης 
αξιολόγησης βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας ή 
από την παραλαβή της γνώμης της Αρχής 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 και 
του άρθρου 18 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η
Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί την αίτηση 
του κράτους μέλους στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα άλλα 
κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 170
Alojz Peterle
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει μέσω της Επιτροπής 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το
αργότερο ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει να αναπροσαρμοστεί το 
γεωγραφικό πεδίο της γραπτής 
συγκατάθεσης ή έγκρισης, ώστε να 
αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Η αίτηση κοινοποιείται 
στην Επιτροπή, και κατά περίπτωση στην 
αρμόδια για την έκδοση της γραπτής 
συγκατάθεσης αρχή σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, εντός 60 το αργότερο 
ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα, στα άλλα 
κράτη μέλη και στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα καθιερώνει 
κοινές αρχές και ευθύνες, τα μέσα ώστε να παρέχονται ισχυρή επιστημονική βάση, 
αποτελεσματικές οργανωτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες με τις οποίες θα υποστηριχθεί η λήψη 
αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών. Προβλέπει στενή 
συνεργασία μεταξύ της EFSA ως αρμόδιας για την αξιολόγηση κινδύνου, της Επιτροπής και των 
κρατών μελών. Οι αιτούντες/γνωστοποιούντες δεν θα πρέπει να έχουν επίσημο ρόλο στο στάδιο 
της διαχείρισης κινδύνου. Η παρούσα οδηγία και ο κανονισμός 1829/2003 ορίζουν τον ρόλο 
των γνωστοποιούντων/αιτούντων όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για 
τα τρόφιμα.
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Τροπολογία 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει μέσω της Επιτροπής 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
υποβάλει στον γνωστοποιούντα/αιτούντα
την αίτησή του για αναπροσαρμογή του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του που 
υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ της 
παρούσας οδηγίας ή βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε να 
αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 172
Valentinas Mazuronis



AM\1037402EL.doc 115/130 PE539.851v01-00

EL

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει μέσω της Επιτροπής 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
υποβάλει στον γνωστοποιούντα/αιτούντα
την αίτησή του για αναπροσαρμογή του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του που 
υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ της 
παρούσας οδηγίας ή βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε να 
αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 60 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1



PE539.851v01-00 116/130 AM\1037402EL.doc

EL

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει μέσω της Επιτροπής 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα καθώς και 
στα άλλα κράτη μέλη.

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει μέσω της Επιτροπής 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους, χωρίς τούτο να πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης 
αιτιολόγησης, και με δεδομένο ότι ο 
γνωστοποιών/αιτών μπορεί ο ίδιος εξ 
αρχής να διευκρινίσει εάν η 
γνωστοποίηση/αίτηση αφορά ολόκληρη 
την επικράτεια της Ένωσης ή μόνο εν 
όλω ή εν μέρει την επικράτεια ενός 
κράτους μέλους. Η αίτηση του κράτους 
μέλους κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 
30 το αργότερο ημερών από την 
ημερομηνία της κυκλοφορίας της έκθεσης 
αξιολόγησης βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας ή από 
την παραλαβή της γνώμης της Αρχής βάσει 
του άρθρου 6 παράγραφος 6 και του 
άρθρου 18 παράγραφος 6 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η Επιτροπή 
κοινοποιεί αμελλητί την αίτηση του 
κράτους μέλους στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα καθώς και στα 
άλλα κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν υποχρέωση να 
παρουσιάσουν ιδιαίτερη αιτιολόγηση για την διατυπωθείσα στη φάση 1 αίτηση εξαίρεσης της 
επικράτειάς τους εν όλω ή εν μέρει, δεδομένου ότι η διαδικασία αξιολόγησης από την EFSA 
(Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) δεν έχει ακόμη περατωθεί σε αυτό το 
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στάδιο. Με τον ίδιο πάντα σκοπό της διαφύλαξης της ασφάλειας δικαίου και για να απλοποιηθεί 
η διαδικασία, ο γνωστοποιών/αιτών πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει ένα κράτος 
μέλος εν όλω ή εν μέρει από τη γνωστοποίηση/αίτηση που υποβάλλει αρχικά.

Τροπολογία 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει μέσω της Επιτροπής 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής, ώστε να αποκλεισθεί από την 
καλλιέργεια το σύνολο ή τμήμα της 
επικράτειας αυτού του κράτους μέλους, 
κοινοποιώντας παράλληλα την αίτηση 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα. Την
αίτηση αυτή στηρίζουν λόγοι όπως εκείνοι 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Η αίτηση κοινοποιείται 
στην Επιτροπή εντός 90 το αργότερο 
ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί και το αργότερο εντός 30 
ημερών την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη ενός ενδιαφερόμενου παράγοντα ιδιωτικών συμφερόντων στο εσωτερικό μιας 
ρυθμιστικής διαδικασίας που έχει ως αντικείμενο το δημόσιο συμφέρον δεν είναι ενδεδειγμένη 
για την επίτευξη μια δίκαιης ισορροπίας ανάμεσα στα συμφέροντα που διακυβεύονται. 
Αντιθέτως, θα νομιμοποιούσε την αντικανονική εισαγωγή τέτοιων "ιδιωτικών συμφερόντων" σε 
μια διοικητική διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση 
του δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 175
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει μέσω της Επιτροπής 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του 
κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 6 και του άρθρου 18 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα καθώς και 
στα άλλα κράτη μέλη.

1. Πριν από τη διαδικασία έγκρισης ενός 
συγκεκριμένου ΓΤΟ, ο 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει πάντα να 
έχει ζητήσει την άδεια των 28 κρατών 
μελών για να συμπεριλάβει την 
επικράτειά τους στο πεδίο της αίτησής 
του. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση ενός 
κράτους μέλους, η αίτηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος δεν πρέπει να 
μπορεί να συμπεριλάβει την επικράτεια 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους.
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Or. fr

Τροπολογία 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει μέσω της 
Επιτροπής από τον
γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού 
του κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία 
της κυκλοφορίας της έκθεσης 
αξιολόγησης βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας ή 
από την παραλαβή της γνώμης της Αρχής 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 και 
του άρθρου 18 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί την αίτηση 
του κράτους μέλους στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα άλλα 
κράτη μέλη.

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να γνωστοποιήσει 
στην Επιτροπή την πρόθεσή του να μην 
επιτρέψει την καλλιέργεια του 
συγκεκριμένου ΓΤΟ στο σύνολο ή σε 
τμήμα της επικράτειάς του. Στην 
περίπτωση αυτή, ο γνωστοποιών/αιτών 
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την 
Επιτροπή ή τον φορέα έγκρισης, την 
αντίστοιχη αναπροσαρμογή του 
γεωγραφικού πεδίου της 
γνωστοποίησης/αίτησής του που 
υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ της 
παρούσας οδηγίας ή βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η αίτηση αυτή 
αποστέλλεται στην Επιτροπή ή στον 
φορέα έγκρισης το αργότερο 30 ημέρες 
από την ημέρα που ο γνωστοποιών/αιτών 
λαμβάνει από την Επιτροπή τη 
γνωστοποίηση σχετικά με την απόφαση 
του κράτος μέλους να περιορίσει ή να 
απαγορεύσει την καλλιέργεια του εν λόγω 
ΓΤΟ. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί την 
αίτηση του γνωστοποιούντος/αιτούντος 
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στα 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 177
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά 
τη διάρκεια της ανανέωσης μιας 
συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει μέσω της 
Επιτροπής από τον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του που υποβλήθηκε βάσει του μέρους Γ 
της παρούσας οδηγίας ή βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ώστε 
να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το 
σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού 
του κράτους μέλους. Ή αίτηση αυτή 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 30 το 
αργότερο ημερών από την ημερομηνία 
της κυκλοφορίας της έκθεσης 
αξιολόγησης βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας ή 
από την παραλαβή της γνώμης της Αρχής 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 και 
του άρθρου 18 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί την αίτηση 
του κράτους μέλους στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα άλλα 
κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en



AM\1037402EL.doc 121/130 PE539.851v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η «φάση 1» που είχε εισαγάγει το Συμβούλιο, ορίζει ότι ένα κράτος μέλος ζητεί, μέσω της 
Επιτροπής, από τον αιτούντα να εξαιρεθεί η επικράτειά του από το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της αίτησης. Μια τέτοια απαίτηση θα έδινε στους ενδιαφερόμενους φορείς 
ιδιωτικών συμφερόντων σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της έγκρισης. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
ενδεδειγμένο. Η «φάση 1» αντίκειται σε κάθε αρχή ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων και θα 
δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία 178
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της 
Επιτροπής κοινοποίηση της εν λόγω 
αίτησης. Σε περίπτωση ρητής ή 
σιωπηρής συναίνεσης του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

διαγράφεται

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του 
αναπροσαρμοσμένου γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης, 
όπως αυτό εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Or. en
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Τροπολογία 179
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της 
Επιτροπής κοινοποίηση της εν λόγω 
αίτησης. Σε περίπτωση ρητής ή 
σιωπηρής συναίνεσης του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

διαγράφεται

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του 
αναπροσαρμοσμένου γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης, 
όπως αυτό εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της 
Επιτροπής κοινοποίηση της εν λόγω 
αίτησης. Σε περίπτωση ρητής ή 
σιωπηρής συναίνεσης του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη ενός ενδιαφερόμενου παράγοντα ιδιωτικών συμφερόντων στο εσωτερικό μιας 
ρυθμιστικής διαδικασίας που έχει ως αντικείμενο το δημόσιο συμφέρον δεν είναι ενδεδειγμένη 
για την επίτευξη μια δίκαιης ισορροπίας ανάμεσα στα συμφέροντα που διακυβεύονται. 
Αντιθέτως, θα νομιμοποιούσε την αντικανονική εισαγωγή τέτοιων "ιδιωτικών συμφερόντων" σε 
μια διοικητική διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση 
του δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 181
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της Επιτροπής 
κοινοποίηση της εν λόγω αίτησης. Σε 

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της Επιτροπής 
κοινοποίηση της εν λόγω αίτησης. Σε 
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περίπτωση ρητής ή σιωπηρής συναίνεσης 
του γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

περίπτωση ρητής συναίνεσης του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στη γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 182
Alojz Peterle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της 
Επιτροπής κοινοποίηση της εν λόγω 
αίτησης. Σε περίπτωση ρητής ή 
σιωπηρής συναίνεσης του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

2. Σε περίπτωση που μια αίτηση
υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, η αναπροσαρμογή του γεωγραφικού 
πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης υλοποιείται, ως 
όρος, στην γραπτή συγκατάθεση ή 
έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα καθιερώνει 
κοινές αρχές και ευθύνες, τα μέσα ώστε να παρέχονται ισχυρή επιστημονική βάση, 
αποτελεσματικές οργανωτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες με τις οποίες θα υποστηριχθεί η λήψη 
αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Προβλέπει στενή συνεργασία μεταξύ της 
EFSA ως αρμόδιας για την αξιολόγηση κινδύνου, της Επιτροπής και των κρατών μελών. Οι 
αιτούντες/γνωστοποιούντες δεν θα πρέπει να έχουν επίσημο ρόλο στο στάδιο της διαχείρισης 
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κινδύνου. Η παρούσα οδηγία και ο κανονισμός 1829/2003 ορίζουν τον ρόλο των 
γνωστοποιούντων/αιτούντων όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
τρόφιμα.

Τροπολογία 183
Biljana Borzan

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της Επιτροπής 
κοινοποίηση της εν λόγω αίτησης. Σε 
περίπτωση ρητής ή σιωπηρής συναίνεσης 
του γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της Επιτροπής 
κοινοποίηση της εν λόγω αίτησης. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί την εν λόγω 
γνωστοποίηση αντίθεσης εντός επτά 
ημερών από την παραλαβή της. Σε 
περίπτωση ρητής ή σιωπηρής συναίνεσης 
του γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί την εν λόγω συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 184
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 2. Ο γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
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στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της 
Επιτροπής κοινοποίηση της εν λόγω 
αίτησης. Σε περίπτωση ρητής ή 
σιωπηρής συναίνεσης του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

σέβεται τις κυρίαρχες αποφάσεις των 
κρατών μελών και να μην υποβάλλει στη 
συνέχεια καμία αίτηση που να αφορά την 
επικράτεια των κρατών μελών εκείνων 
που έχουν αποφασίσει, ρητά ή σιωπηρά, 
να επιβάλουν περιορισμούς ή απαγόρευση 
των ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης θα πρέπει 
επομένως να περιορίζεται στην
επικράτεια των κρατών μελών που ρητά 
και δημόσια έχουν δώσει τη συγκατάθεσή 
τους για την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους. Κάθε άσκηση πίεσης σε 
κράτος μέλος απαγορεύεται και πρέπει να 
τιμωρείται με τις δέουσες οικονομικές 
και ποινικές κυρώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 185
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από τον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά από τον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Or. de
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Τροπολογία 186
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από τον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από τον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα, με την 
επιφύλαξη της επικύρωσης από την 
Επιτροπή των μέτρων συνύπαρξης που 
ελήφθησαν βάσει του άρθρου 26α 
παράγραφος 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενδεχόμενη καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους αγρότες 
συμβατικής ή βιολογικής γεωργίας. Τα κράτη μέλη εντός των οποίων επιτρέπεται η καλλιέργεια 
ενός ΓΤΟ θα πρέπει κατά συνέπεια να έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για την αποτροπή της παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στις ενδεχόμενες διασυνοριακές μολύνσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επικυρώνονται από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 187
Alojz Peterle

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από τον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από τον
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από την 
Επιτροπή ή τον φορέα έγκρισης.

Or. en
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Τροπολογία 189
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Lynn Boylan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί 
στην αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενημερώνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντός 30 
ημερών από την εκ μέρους της 
Επιτροπής κοινοποίηση της εν λόγω 
αίτησης. Σε περίπτωση ρητής ή 
σιωπηρής συναίνεσης του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

διαγράφεται

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του 
αναπροσαρμοσμένου γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης, 
όπως αυτό εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά 
από τον γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «φάση 1» που είχε εισαγάγει το Συμβούλιο, ορίζει ότι ένα κράτος μέλος ζητεί, μέσω της 
Επιτροπής, από τον αιτούντα να εξαιρεθεί η επικράτειά του από το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της αίτησης. Μια τέτοια απαίτηση θα έδινε στους ενδιαφερόμενους φορείς 
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ιδιωτικών συμφερόντων σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της έγκρισης. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
ενδεδειγμένο. Η «φάση 1» αντίκειται σε κάθε αρχή ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων και θα 
δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18
Άρθρο 26 β – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αν ο γνωστοποιών/αιτών αντιταχθεί στην 
αίτηση κράτους μέλους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ενημερώνει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη εντός 30 ημερών από 
την εκ μέρους της Επιτροπής 
κοινοποίηση της εν λόγω αίτησης. Σε 
περίπτωση ρητής ή σιωπηρής συναίνεσης 
του γνωστοποιούντος/αιτούντος, η 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης
υλοποιείται αναλόγως στην γραπτή 
συγκατάθεση ή έγκριση.

30 ημέρες μετά από την κοινοποίηση του 
γνωστοποιούντος/αιτούντος, εφόσον η 
Επιτροπή ή ο φορέας έγκρισης δεν έχει
αντιταχθεί στην αίτηση, υλοποιείται 
αναλόγως στην γραπτή συγκατάθεση ή 
έγκριση η αναπροσαρμογή του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης.

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από τον
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Η γραπτή συγκατάθεση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, η απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 19 καθώς και η 
απόφαση περί εγκρίσεως που λαμβάνεται 
δυνάμει των άρθρων 7 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
εκδίδονται βάσει του αναπροσαρμοσμένου 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από την 
Επιτροπή ή τον φορέα έγκρισης.
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