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Τροπολογία 191
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3– εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ αιτών 
αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτό 
το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί πλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ αιτών 
αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτό 
το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειάς του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επιπλέον, 
βασίζονται σε αυστηρά επιστημονικούς
λόγους.

Or. en

Τροπολογία 192
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή του 

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή του 
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γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτό 
το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί πλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτό 
το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειάς του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το δίκαιο και 
τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης, 
είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και δεν 
εισάγουν διακρίσεις και, επιπλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 193
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
αυτό το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του 
μέρους Γ της παρούσας οδηγίας ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον 
όρο ότι τα εν λόγω μέτρα συνάδουν με το 
ενωσιακό δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, ενεργώντας 
ως διαχειριστές κινδύνου, να θεσπίσουν
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια συγκεκριμένων ΓΤΟ ή 
ομάδων ΓΤΟ που καθορίζονται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή χαρακτηριστικό 
ή όλων των ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί κατ’ 
εφαρμογή του μέρους Γ της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, στο σύνολο ή σε τμήμα της 
επικράτειάς τους, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται σε 
λόγους όπως εκείνοι που σχετίζονται με:
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αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις και, 
επί πλέον, βασίζονται σε επιτακτικούς
λόγους, όπως λόγους σχετικούς με:

Or. en

Τροπολογία 194
Valentinas Mazuronis

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3– εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτό 
το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί πλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εν συνεχεία της αξιολόγησης 
κινδύνου που διεξάγεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία ή τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 να θεσπίσουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ενός ΓΤΟ ή ομάδων ΓΤΟ που 
καθορίζονται από την καλλιεργητική 
ποικιλία ή χαρακτηριστικό ή όλων των 
ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα της
επικράτειάς τους, που είχαν κάποτε 
εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους Γ της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επιπλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

Or. en

Τροπολογία 195
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
αυτό το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί πλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

3. Ένα κράτος μέλος μπορεί, εν συνεχεία 
της αξιολόγησης κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
ενεργώντας ως διαχειριστής κινδύνου, να 
θεσπίσει μέτρα που περιορίζουν ή 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ ή 
ομάδων ΓΤΟ που καθορίζονται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή χαρακτηριστικό 
ή όλων των ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς του, που είχε κάποτε 
εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους Γ της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επιπλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

Or. en

Τροπολογία 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β– παράγραφος 3 –εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
αυτό το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
ένα κράτος μέλος μπορεί, εν συνεχεία της 
αξιολόγησης κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
ενεργώντας ως διαχειριστής κινδύνου, να 
θεσπίσει μέτρα που περιορίζουν ή 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ ή 
ομάδων ΓΤΟ που καθορίζονται από την 
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καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί πλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

καλλιεργητική ποικιλία ή χαρακτηριστικό 
ή όλων των ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς του, που είχε κάποτε 
εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους Γ της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επιπλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

Or. it

Τροπολογία 197
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β– παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτό 
το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά 
και δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί 
πλέον, βασίζονται σε επιτακτικούς 
λόγους, όπως λόγους σχετικούς με:

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, ένα κράτος μέλος 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα που περιορίζουν 
ή απαγορεύουν την καλλιέργεια αυτού του 
ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα της 
επικράτειας του, που είχε κάποτε εγκριθεί 
κατ’ εφαρμογή του μέρους Γ της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Τα μέτρα αυτά, που υπόκεινται στην 
ελεύθερη κρίση των κρατών μελών, 



PE541.301v01-00 8/89 AM\1037669EL.doc

EL

μπορούν να θεμελιωθούν σε στόχους 
περιβαλλοντικής ή γεωργικής πολιτικής ή 
κάθε άλλο σοβαρό λόγο όπως είναι η 
χωροταξία, η χρήση γης, οι 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η 
συνύπαρξη και η δημόσια τάξη.

Or. fr

Τροπολογία 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3– εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
αυτό το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί πλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

3. Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειάς του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις. Είναι δυνατό να 
εγκριθεί η απαγόρευση της καλλιέργειας 
ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, βάσει 
λόγων όπως, μεταξύ άλλων, εκείνοι που 
σχετίζονται με:

Or. en

Τροπολογία 199
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Lynn Boylan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
αυτό το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί πλέον,
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως
λόγους σχετικούς με:

3. Ένα κράτος μέλος μπορεί, εν συνεχεία 
της αξιολόγησης κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
ενεργώντας ως διαχειριστής κινδύνου, να 
θεσπίσει μέτρα που περιορίζουν ή 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ ή 
ομάδων ΓΤΟ που καθορίζονται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή χαρακτηριστικό 
ή όλων των ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς του, που είχαν κάποτε 
εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους Γ της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, δεν εισάγουν 
διακρίσεις και βασίζονται σε λόγους, όπως
εκείνοι που σχετίζονται με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία αυτή υιοθετείται η διατύπωση που προτείνει η συντάκτρια του παρόντος, αλλά 
διαγράφεται η αναφορά στη «φάση I». Επιπλέον, διαγράφεται ο όρος «αναλογικά», καθώς η 
αναλογικότητα των μέτρων πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· δεν υπάρχει, 
επομένως, ανάγκη εναρμόνισης (αρχή της επικουρικότητας). Στην τροπολογία διαγράφεται 
επίσης ο όρος «επιτακτικούς», καθώς πρόκειται για έναν υποκειμενικό όρο που δεν είναι 
απαραίτητος εδώ.

Τροπολογία 200
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Lynn Boylan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να 
προκύψουν λόγω της σκόπιμης 
ελευθέρωσης ΓΤΟ ή της διάθεσής τους 
στην αγορά και οι οποίες προστίθενται 
στις επιπτώσεις που εξετάζονται 
συγκεκριμένα κατά την επιστημονική 
αξιολόγηση κινδύνου που 
πραγματοποιείται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003. Στους λόγους αυτούς μπορεί 
να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων:

- η πρόληψη της ανάπτυξης αντίστασης 
στα φυτοφάρμακα μεταξύ των ζιζανίων 
και των παρασίτων·

- η πρόληψη αυξημένης χρήσης 
φυτοφαρμάκων εξαιτίας της καλλιέργειας 
ΓΤΟ·

- η επιθετικότητα ή η ανθεκτικότητα μιας 
γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας, ή η 
δυνατότητα διασταύρωσης με εγχώρια 
καλλιεργούμενα ή άγρια φυτά·

- η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων 
στο τοπικό περιβάλλον, οι οποίες 
προκαλούνται από αλλαγές στις 
γεωργικές πρακτικές που συνδέονται με 
την καλλιέργεια ΓΤΟ·

- η διατήρηση της τοπικής 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων οικοτόπων και 
οικοσυστημάτων ή ορισμένων 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου, καθώς και ορισμένων ειδικών 
λειτουργιών και υπηρεσιών που αφορούν 
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τα οικοσυστήματα·

- η απουσία ή η ανεπάρκεια δεδομένων 
που αφορούν τις δυνάμει αρνητικές 
επιπτώσεις από την ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
τοπικό ή περιφερειακό περιβάλλον 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης 
της βιοποικιλότητας·

- επιστημονικές αβεβαιότητες όσον 
αφορά οποιονδήποτε από τους λόγους 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω, π.χ. 
αντιφατικά δεδομένα ή ανεπάρκεια 
δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «διάθεσης στην αγορά» είχε ήδη συμπεριληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής. Οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να προκύψουν και από το εμπόριο και τη μεταφορά 
σπόρων, και επομένως αυτό πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Οι «επιστημονικές 
αβεβαιότητες» προστίθενται καθώς η διατύπωση αυτή επιτρέπει τη λήψη μέτρων προφύλαξης 
στο πλαίσιο της συμφωνίας SPS (υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα) του ΠΟΕ. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, όταν υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή ή την 
υγεία, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, η αρχή της προφύλαξης 
παρέχει έναν μηχανισμό για τον καθορισμό των μέτρων διαχείρισης κινδύνου.

Τροπολογία 201
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 202
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 203
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

α) περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
ενδέχεται να προκύψουν από τη σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά 
των ΓΤΟ και συμπληρώνουν εκείνες που 
εξετάστηκαν κατά την επιστημονική 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε
βάσει του μέρους Γ της παρούσας οδηγίας. 
Στους λόγους αυτούς μπορεί να 
συγκαταλέγονται:

- η πρόληψη της ανάπτυξης αντίστασης 
στα φυτοφάρμακα μεταξύ των ζιζανίων 
και των παρασίτων·

- η επιθετικότητα ή η ανθεκτικότητα μιας 
γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας, ή η 
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δυνατότητα διασταύρωσης με εγχώρια 
καλλιεργούμενα ή άγρια φυτά·

- η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων 
στο τοπικό περιβάλλον, οι οποίες 
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 οικοτόπων και 
οικοσυστημάτων ή ορισμένων 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου, καθώς και ορισμένων ειδικών 
λειτουργιών και υπηρεσιών που αφορούν 
τα οικοσυστήματα·

- η απουσία ή η ανεπάρκεια δεδομένων 
που αφορούν τις δυνάμει αρνητικές 
επιπτώσεις από την ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
τοπικό ή περιφερειακό περιβάλλον 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης 
της βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 204
Paul Brannen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003 και βασίζονται σε εμπειρικά 
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δεδομένα που μπορεί να προκύπτουν από 
την καλλιέργεια ΓΤΟ, όπως η αντίσταση 
στα φυτοφάρμακα ή η απώλεια της 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μην αντικρούεται μια αξιολόγηση που έχει πραγματοποιηθεί δεόντως από την 
EFSA, οι λόγοι εξαίρεσης που διατυπώνονται από ένα κράτος μέλος πρέπει να βασίζονται σε 
ισχυρά επιστημονικά επιχειρήματα και να λαμβάνουν υπόψη ορισμένες πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΓΤΟ, όπως εκείνες που έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη 
αντίσταση στα φυτοφάρμακα ή την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β– παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής
σαφώς διαφορετικούς από τα στοιχεία που
ήδη αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
βάσει της παρούσας οδηγίας και του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μην αποδυναμωθούν η διαδικασία έγκρισης και ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, πρέπει να αποφύγουμε τη δυνατότητα για τα κράτη 
μέλη να προβάλλουν λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής που έχουν ήδη αξιολογηθεί από την εν 
λόγω Αρχή προκειμένου να αιτιολογήσουν μια απαγόρευση καλλιέργειας.

Τροπολογία 206
Valentinas Mazuronis
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003, Στους λόγους αυτούς μπορεί 
να συγκαταλέγονται:

- η πρόληψη της ανάπτυξης αντίστασης 
στα φυτοφάρμακα μεταξύ των ζιζανίων 
και των παρασίτων·

- η επιθετικότητα ή η ανθεκτικότητα μιας 
γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας, ή η 
δυνατότητα διασταύρωσης με εγχώρια 
καλλιεργούμενα ή άγρια φυτά·

- η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων 
στο τοπικό περιβάλλον, οι οποίες 
προκαλούνται από αλλαγές στις
γεωργικές πρακτικές που συνδέονται με 
την καλλιέργεια ΓΤΟ·

- η διατήρηση της τοπικής 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων οικοτόπων και 
οικοσυστημάτων ή ορισμένων 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου, καθώς και ορισμένων ειδικών 
λειτουργιών και υπηρεσιών που αφορούν 
τα οικοσυστήματα·

- η απουσία ή η ανεπάρκεια δεδομένων 
που αφορούν τις δυνάμει αρνητικές 
επιπτώσεις από την ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
τοπικό ή περιφερειακό περιβάλλον 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης 
της βιοποικιλότητας·

Or. en
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Τροπολογία 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β– παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να 
προκύψουν λόγω την καλλιέργειας ΓΤΟ 
και οι οποίες προστίθενται στις 
επιπτώσεις που εξετάζονται κατά την 
επιστημονική εκτίμηση κινδύνου που 
πραγματοποιείται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003. Στους λόγους αυτούς είναι 
δυνατό να συγκαταλέγονται:

η πρόληψη της ανάπτυξης αντίστασης 
στα φυτοφάρμακα μεταξύ των ζιζανίων 
και των επιβλαβών οργανισμών·

η επιθετικότητα ή η ανθεκτικότητα μιας 
γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, ή η 
δυνατότητα διασταύρωσης με 
καλλιεργούμενα ή άγρια φυτά παρόντα 
στην επικράτεια·

η πρόληψη των αρνητικών αντικτύπων 
στο τοπικό περιβάλλον που προκαλούνται 
από αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές 
που συνδέονται με την καλλιέργεια ΓΤΟ·

η διατήρηση της τοπικής 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων βιότοπων και 
οικοσυστημάτων ή ορισμένων 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου καθώς και ορισμένων ειδικών 
λειτουργιών και υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων·

η απουσία ή η ανεπάρκεια δεδομένων που 
αφορούν τις δυνάμει αρνητικές συνέπειες 
από την ελευθέρωση ΓΤΟ στο τοπικό ή 
περιφερειακό περιβάλλον κράτους 
μέλους, περιλαμβανομένης της 
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βιοποικιλότητας·

- η προστασία των μελισσών.

Or. it

Τροπολογία 208
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) την πολεοδομία και χωροταξία, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 209
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) χρήσεις γης, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 210
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 211
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, δ) 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·

- η ανάγκη προστασίας της ποικιλότητας 
της γεωργικής παραγωγής·

- η ανάγκη εξασφάλισης της 
καθαρότητας των σπόρων προς σπορά· ή

Or. en

Τροπολογία 212
Valentinas Mazuronis

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, όπως 
το ανέφικτο ή το υψηλό κόστος των 
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μέτρων συνύπαρξης ή η αδυναμία 
υλοποίησης μέτρων συνύπαρξης λόγω 
συγκεκριμένων γεωγραφικών συνθηκών 
που επικρατούν για παράδειγμα σε μικρά 
νησιά ή ορεινές περιοχές

Or. en

Τροπολογία 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, όπως 
το ανέφικτο ή το υψηλό κόστος των 
μέτρων συνύπαρξης ή η αδυναμία 
υλοποίησης μέτρων συνύπαρξης λόγω 
συγκεκριμένων γεωγραφικών συνθηκών 
που επικρατούν για παράδειγμα σε μικρά 
νησιά ή ορεινές περιοχές·

Or. it

Τροπολογία 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, όπως 
το ανέφικτο ή το υψηλό κόστος των 
μέτρων συνύπαρξης λόγω συγκεκριμένων 
γεωγραφικών συνθηκών που επικρατούν 
για παράδειγμα σε μικρά νησιά ή ορεινές 
περιοχές·
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Or. en

Τροπολογία 215
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ε) την αποφυγή παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα με την επιφύλαξη του άρθρου 
26α·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 216
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ε) την αποφυγή παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα με την επιφύλαξη του άρθρου 
26α·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ε) ή λόγω ανάγκης να αποφευχθεί η 
παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα, και με 
την επιφύλαξη του άρθρου 26α

ε) ή λόγω ανάγκης να αποφευχθεί η 
παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.

Or. it

Τροπολογία 218
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ) στόχους γεωργικής πολιτικής· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 219
Elisabeth Köstinger

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ) στόχους γεωργικής πολιτικής· στ) στόχους γεωργικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 
προστασίας της ποικιλότητας της 
γεωργικής παραγωγής, της διατήρησης 
και της ανάπτυξης των γεωργικών 
πρακτικών που παρέχουν καλύτερη 
δυνατότητα συνδυασμού της παραγωγής 
με τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, 
και της ανάγκης εξασφάλισης της 
καθαρότητας των σπόρων προς σπορά· 
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Or. en

Τροπολογία 220
Valentinas Mazuronis

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ) στόχους γεωργικής πολιτικής· στ) στόχους γεωργικής πολιτικής. Στους 
λόγους αυτούς μπορεί να 
συγκαταλέγονται:

- η ανάγκη προστασίας της ποικιλότητας 
της γεωργικής παραγωγής·

- η διατήρηση και η ανάπτυξη των 
γεωργικών πρακτικών που παρέχουν 
καλύτερη δυνατότητα συνδυασμού της 
παραγωγής με τη βιωσιμότητα του 
οικοσυστήματος·

- η ανάγκη εξασφάλισης της 
καθαρότητας των σπόρων προς σπορά.

Or. en

Τροπολογία 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 –στοιχείο στ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ) στόχους γεωργικής πολιτικής, στ) στόχους γεωργικής πολιτικής. Στους 
λόγους αυτούς είναι δυνατό να 
συγκαταλέγονται:

η ανάγκη προστασίας της ποικιλότητας 
της γεωργικής παραγωγής·
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η διατήρηση και η ανάπτυξη των 
γεωργικών πρακτικών που συνδυάζουν 
καλύτερα την παραγωγή με τη 
βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων··

η ανάγκη εξασφάλισης της καθαρότητας 
των σπόρων σποράς.

Or. it

Τροπολογία 222
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ) τη δημόσια τάξη. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 223
Valentinas Mazuronis

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ) τη δημόσια τάξη. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 224
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ) τη δημόσια τάξη. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 225
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1  – στοιχείο ζ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ) στόχους γεωργικής πολιτικής· ζ) στόχους γεωργικής πολιτικής. Στους 
λόγους αυτούς μπορεί να 
συγκαταλέγονται:

- η ανάγκη προστασίας της ποικιλότητας 
της γεωργικής παραγωγής·

- η ανάγκη προστασίας γεωργικών δομών 
οργανικής και/ή παραδοσιακής γεωργίας 
μικρής κλίμακας·

- η ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς που συνδέεται με βιώσιμες 
πρακτικές·

- η διατήρηση και η ανάπτυξη των 
γεωργικών πρακτικών που παρέχουν 
καλύτερη δυνατότητα συνδυασμού της 
παραγωγής με τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του οικοσυστήματος·

- η ανάγκη εξασφάλισης της 
καθαρότητας των σπόρων προς σπορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 24 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 226
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζα (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ α) την κοινή γνώμη

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 24 του σχεδίου σύστασης.

Τροπολογία 227
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζα (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ α) άλλους εύλογους παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 228
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζα (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ α) ή άλλους εύλογους παράγοντες, όταν 
οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί ως μέρος της 
εναρμονισμένης διαδικασίας που 
προβλέπεται στο μέρος Γ της παρούσας 
οδηγίας ή στην περίπτωση που η 
επιστημονική αβεβαιότητα εξακολουθεί 
να υφίσταται.

Or. en

Τροπολογία 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζα (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ζ-Α) προστασία των μικρών και μεσαίων 
γεωργών που δεν χρησιμοποιούν 
πατενταρισμένους σπόρους.

Or. pt

Τροπολογία 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β– παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζβ (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ζ-Β) προστασία και κατοχύρωση του 
δικαιώματος των μεν παραγωγών 
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παραδοσιακών καλλιεργειών να μην 
μολυνθούν οι δικές τους καλλιέργειες, των 
δε καταναλωτών να επιλέγουν ανάμεσα 
σε προϊόντα με ΓΤΟ και προϊόντα χωρίς 
ΓΤΟ.

Or. pt

Τροπολογία 231
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζβ (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ β) τα δημόσια ήθη, 
συμπεριλαμβανομένων δεοντολογικών ή 
φιλοσοφικών ανησυχιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 24 του σχεδίου σύστασης.

Τροπολογία 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β– παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζγ (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ζ-Γ) θέσπιση του δικαιώματος των 
κρατών μελών να δημιουργούν περιοχές 
ελεύθερες από ΓΤΟ, διαφυλάσσοντας τα 
παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα 
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τους και τις παραδοσιακές και βιολογικές 
μεθόδους καλλιέργειάς τους.

Or. pt

Τροπολογία 233
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε 
καμία περίπτωση με την αξιολόγηση
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, μετά την 
εξέταση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων 
που έχει καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 24 του σχεδίου σύστασης. Η επίκληση των λόγων δεν περιορίζεται 
εάν δεν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 234
Marijana Petir

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

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, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Τροπολογία 235
Daciana Octavia Sârbu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
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τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. en

Τροπολογία 236
Christofer Fjellner

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε 
καμία περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 237
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα,
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

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.
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. de

Τροπολογία 238
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε 
καμία περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003.

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα.

Or. en



PE541.301v01-00 32/89 AM\1037669EL.doc

EL

Τροπολογία 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται
ποτέ να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απειλή κατά της δημόσιας τάξης δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό λόγο 
για να απαγορευθεί μια καλλιέργεια. Πρέπει λοιπόν ο λόγος αυτός να πλαισιωθεί αυστηρά.

Τροπολογία 240
Valentinas Mazuronis

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, αναλόγως 
με τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
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να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. en

Τροπολογία 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

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, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να είναι πιο στέρεα και με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τα σκεπτικά που τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβάλλουν για να περιορίσουν και/ή να απαγορεύσουν την καλλιέργεια ενός ή 
περισσοτέρων ΓΤΟ στην επικράτειά τους, κρίνουμε αναγκαίο να ενσωματώσουμε τον ανωτέρω 
κατάλογο, αντιγράφοντας όσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει σε α΄ ανάγνωση και 
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όσα το Συμβούλιο είχε προτείνει με τη θέση του για την α΄ ανάγνωση.

Τροπολογία 242
Daciana Octavia Sârbu

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

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, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. en

Τροπολογία 243
Tonino Picula

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 

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
και σύμφωνα με τη δέσμευσή τους για 
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όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

απαλλαγή από ΓΤΟ, όμως δεν πρέπει να 
συγκρούονται σε καμία περίπτωση με την 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων 
που έχει καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003.

Or. en

Τροπολογία 244
Sirpa Pietikäinen

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα αιτιολογούνται δεόντως 
επιστημονικά ή βάσει άλλων εύλογων 
παραγόντων που θα μπορούσαν να 
προκύψουν από την σκόπιμη ελευθέρωση 
των ΓΤΟ ή τη διάθεσή τους στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 245
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που ο γνωστοποιών/ 
αιτών αντιταχθεί στην αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της
γνωστοποίησης/αίτησής του 
ανταποκρινόμενος σε αίτηση που 
υποβάλλει κράτος μέλος βάσει της

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
ένα κράτος μέλος μπορεί, εν συνεχεία της 
αξιολόγησης κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
ενεργώντας ως διαχειριστής κινδύνου, να 
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παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
αυτό το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ στο σύνολο ή 
σε τμήμα της επικράτειας του, που είχε 
κάποτε εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους 
Γ της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα 
εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επί πλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

θεσπίσει μέτρα που περιορίζουν ή 
απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ΓΤΟ ή 
ομάδων ΓΤΟ που καθορίζονται από την 
καλλιεργητική ποικιλία ή χαρακτηριστικό 
ή όλων των ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς του, που είχε κάποτε 
εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του μέρους Γ της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό 
δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και 
δεν εισάγουν διακρίσεις και, επιπλέον, 
βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως 
λόγους σχετικούς με:

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής
διαφορετικούς από τα στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003,

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να 
προκύψουν λόγω την καλλιέργειας ΓΤΟ 
και οι οποίες προστίθενται στις 
επιπτώσεις που εξετάζονται κατά την 
επιστημονική εκτίμηση κινδύνου που 
πραγματοποιείται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι 
οι εξής:

η πρόληψη της ανάπτυξης αντίστασης 
στα φυτοφάρμακα μεταξύ των ζιζανίων 
και των παρασίτων·

ο πολλαπλασιασμός ή η ανθεκτικότητα 
μιας γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, 
ή η δυνατότητα διασταύρωσης με 
εγχωρίως καλλιεργούμενα 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 της τοπικής 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων βιότοπων και 
οικοσυστημάτων ή ορισμένων 
χαρακτηριστικών της φύσης και του 
τοπίου καθώς και ορισμένων ειδικών 
λειτουργιών και υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων·

η απουσία ή η ανεπάρκεια κατάλληλων 
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δεδομένων για τις δυνάμει αρνητικές 
συνέπειες από την ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
τοπικό ή περιφερειακό περιβάλλον 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένου 
και στην βιοποικιλότητα··

β) την πολεοδομία και τη χωροταξία, β) την πολεοδομία και τη χωροταξία,

γ) χρήσεις γης, γ) χρήσεις γης,

δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, όπως 
το ανέφικτο ή το υψηλό κόστος των 
μέτρων συνύπαρξης ή η αδυναμία 
υλοποίησης μέτρων συνύπαρξης λόγω 
συγκεκριμένων γεωγραφικών συνθηκών 
που επικρατούν για παράδειγμα σε μικρά 
νησιά ή ορεινές περιοχές·

ε) την αποφυγή παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα με την επιφύλαξη του άρθρου 
26α,

ε) την αποφυγή παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα 
προϊόντα με την επιφύλαξη του άρθρου 
26α,

στ) στόχους γεωργικής πολιτικής. στ) στόχους γεωργικής πολιτικής. Στους 
λόγους αυτούς μπορεί να 
συγκαταλέγονται:

η ανάγκη προστασίας της ποικιλότητας 
της γεωργικής παραγωγής·

η διατήρηση και η ανάπτυξη των 
γεωργικών πρακτικών που παρέχουν 
καλύτερη δυνατότητα συνδυασμού της 
παραγωγής με τη βιωσιμότητα του 
οικοσυστήματος·

η ανάγκη εξασφάλισης της καθαρότητας 
των σπόρων.

ζ) τη δημόσια τάξη. ζ) τη δημόσια τάξη.

η) λόγους που σχετίζονται με την κοινή 
γνώμη, για παράδειγμα αποτελέσματα 
δημοψηφισμάτων σε εθνική κλίμακα·

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από 
τον λόγο στο στοιχείο ζ) που δεν δύναται 
να προβληθεί μεμονωμένα, αναλόγως με 
τις ειδικές περιστάσεις του κράτους 
μέλους, της περιφέρειας ή της περιοχής 
όπου θα εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, 
όμως δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία 
περίπτωση με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
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καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. fr

Τροπολογία 246
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 3α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Ένα κράτος μέλος που προτίθεται να 
εγκρίνει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου διασφαλίζει ότι τα 
μέτρα αυτά:

α) σέβονται την ελευθερία επιλογής των 
γεωργών και των καταναλωτών·

β) δεν προκαλούν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών των 
διαφόρων κρατών μελών·

γ) δεν συγκρούονται με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003·

δ) έχουν προηγουμένως αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης επιπτώσεων που 
αποδεικνύει την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 247
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κράτος μέλος που προτίθεται να 
θεσπίσει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
κοινοποιεί πρώτα στην Επιτροπή σχέδιο 
αυτών των μέτρων και τους αντίστοιχους 
λόγους που προβάλλουν στην Επιτροπή. 
Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έγκρισης του ΓΤΟ σύμφωνα 
με το μέρος Γ της παρούσας οδηγίας ή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος των 75 ημερών από την 
ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης:

4. Κράτος μέλος που προτίθεται να 
θεσπίσει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
κοινοποιεί πρώτα στην Επιτροπή σχέδιο 
αυτών των μέτρων τους αντίστοιχους 
λόγους που προβάλλουν στην Επιτροπή. 
Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος των 90 ημερών από την 
ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης:

Or. de

Τροπολογία 248
Marijana Petir

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κράτος μέλος που προτίθεται να 
θεσπίσει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
κοινοποιεί πρώτα στην Επιτροπή σχέδιο 
αυτών των μέτρων και τους αντίστοιχους 
λόγους που προβάλλουν στην Επιτροπή. 
Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έγκρισης του ΓΤΟ σύμφωνα με 
το μέρος Γ της παρούσας οδηγίας ή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος των 75 ημερών από την 
ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης:

4. Κράτος μέλος που προτίθεται να 
θεσπίσει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
κοινοποιεί πρώτα στην Επιτροπή σχέδιο 
αυτών των μέτρων και τους αντίστοιχους 
λόγους που προβάλλουν στην Επιτροπή. 
Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έγκρισης του ΓΤΟ σύμφωνα με 
το μέρος Γ της παρούσας οδηγίας ή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος των 75 ημερών από την 
ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης:

α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει 
να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα

α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει 
να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα
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μέτρα, και μέτρα·

αα) ο γνωστοποιών/αιτών απέχει από τις 
ενέργειες για τη διάθεση της ποικιλίας 
αυτού του ΓΤΟ στην αγορά·

αβ) οι φορείς εκμετάλλευσης απέχουν από 
την καλλιέργεια της ποικιλίας αυτού του 
ΓΤΟ· και

β) η Επιτροπή μπορεί να κάνει τυχόν 
παρατηρήσεις που θεωρεί απαραίτητες.

β) η Επιτροπή μπορεί να κάνει τυχόν 
παρατηρήσεις που θεωρεί απαραίτητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο γνωστοποιών/αιτών δεν βρίσκεται σε προνομιούχα θέση 
όσον αφορά το κράτος μέλος κατά την περίοδο αναθεώρησης της πρότασης μέτρων και 
συγκεκριμένων λόγων που έχουν κατατεθεί από το οικείο κράτος μέλος, με σκοπό να 
περιοριστεί η ενδεχόμενη βλάβη στον αιτούντα και στον φορέα εκμετάλλευσης εάν αποδειχθεί 
ότι οι απαιτήσεις των κρατών μελών είναι δικαιολογημένες.

Τροπολογία 249
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κράτος μέλος που προτίθεται να 
θεσπίσει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
κοινοποιεί πρώτα στην Επιτροπή σχέδιο 
αυτών των μέτρων και τους αντίστοιχους 
λόγους που προβάλλουν στην Επιτροπή. 
Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έγκρισης του ΓΤΟ σύμφωνα με 
το μέρος Γ της παρούσας οδηγίας ή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος των 75 ημερών από την 
ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης:

4. Κράτος μέλος που προτίθεται να 
θεσπίσει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
κοινοποιεί πρώτα στην Επιτροπή σχέδιο 
αυτών των μέτρων και τους αντίστοιχους 
λόγους που προβάλλουν στην Επιτροπή. 
Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έγκρισης του ΓΤΟ σύμφωνα με 
το μέρος Γ της παρούσας οδηγίας ή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ* του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος των 3 μηνών από την 
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ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης:

__________________

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

Or. en

Τροπολογία 250
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κράτος μέλος που προτίθεται να θεσπίσει
μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
κοινοποιεί πρώτα στην Επιτροπή σχέδιο 
αυτών των μέτρων και τους αντίστοιχους 
λόγους που προβάλλουν στην Επιτροπή. 
Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έγκρισης του ΓΤΟ σύμφωνα με 
το μέρος Γ της παρούσας οδηγίας ή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος των 75 ημερών από την 
ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης:

Κράτος μέλος που θεσπίζει μέτρα δυνάμει 
της παραγράφου 3 τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή που τα κοινοποιεί με τη σειρά 
της στα άλλα κράτη μέλη και στους 
γνωστοποιούντες/αιτούντες και τα 
δημοσιοποιεί. Αυτή η κοινοποίηση μπορεί 
να πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία έγκρισης του ΓΤΟ σύμφωνα με 
το μέρος Γ της παρούσας οδηγίας ή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. fr

Τροπολογία 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει 
να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά 
τα μέτρα, και

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταργουμένη διάταξη εμποδίζει την ελευθερία των κρατών μελών η οποία αποτελεί 
εντούτοις τον πυρήνα του κειμένου.

Τροπολογία 252
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει 
να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα 
μέτρα, και

α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει 
να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα 
μέτρα, υπό τον όρο ότι αυτό δεν συμπίπτει 
χρονικά με την περίοδο σποράς των 
γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών 
που καλύπτονται από τα μέτρα· και

Or. en

Τροπολογία 253
Biljana Borzan

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει 
να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα 
μέτρα, και

α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει 
να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα 
μέτρα, ο δε αιτών ή κάτοχος της έγκρισης 
που επηρεάζεται από τα μέτρα 
περιορισμού ή απαγόρευσης της 
καλλιέργειας ενός ΓΤΟ ή ομάδας ΓΤΟ σε 
ένα κράτος μέλος απέχει από όλες τις 
ενέργειες που σχετίζονται με την 
καλλιέργεια του εν λόγω ΓΤΟ ή της 
ομάδας ΓΤΟ στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος· και

Or. en

Τροπολογία 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) η Επιτροπή μπορεί να κάνει τυχόν 
παρατηρήσεις που θεωρεί απαραίτητες.

γ) η Επιτροπή μπορεί να κάνει τυχόν μη 
δεσμευτικές παρατηρήσεις που θεωρεί 
απαραίτητες.

Or. en

Τροπολογία 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εάν η έγκριση χορηγηθεί εντός αυτού του 
χρονικού πλαισίου, πρέπει να θεωρείται 
προσωρινά ανασταλείσα, μέχρι να 
παρέλθει το διάστημα των 75 ημερών.

Or. en

Τροπολογία 256
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 
στοιχείο α), τα εθνικά μέτρα μπορούν να 
επιβληθούν προσωρινά σε περίπτωση που 
το διάστημα των 75 ημερών συμπίπτει με 
την περίοδο σποράς της αντίστοιχης 
γενετικώς τροποποιημένης καλλιέργειας.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο και το αργότερο εντός δύο 
ετών μετά την ημερομηνία χορήγησης 
της συγκατάθεσης/έγκρισης το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
θεσπίσει τα μέτρα είτε με τη μορφή που 
προτάθηκαν αρχικά, είτε όπως 
τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα μέτρα 
αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος μπορεί, για τη συνολική διάρκεια 
ισχύος της συγκατάθεσης/έγκρισης και 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
έγκρισης από την Ένωση, να θεσπίσει τα 
μέτρα είτε με τη μορφή που προτάθηκαν 
αρχικά είτε όπως τροποποιήθηκαν για να 
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται 
αμελλητί στην Επιτροπή, στα άλλα κράτη 
μέλη και στον κάτοχο της έγκρισης.

Or. en



AM\1037669EL.doc 45/89 PE541.301v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 25 του σχεδίου σύστασης.

Τροπολογία 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο και το αργότερο εντός δύο 
ετών μετά την ημερομηνία χορήγησης 
της συγκατάθεσης/έγκρισης το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
θεσπίσει τα μέτρα είτε με τη μορφή που 
προτάθηκαν αρχικά, είτε όπως 
τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα μέτρα 
αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα είτε με 
τη μορφή που προτάθηκαν αρχικά είτε 
όπως τροποποιήθηκαν για να ληφθούν 
υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα 
μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 258
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο και το αργότερο εντός δύο 
ετών μετά την ημερομηνία χορήγησης 

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 90 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα είτε με 
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της συγκατάθεσης/έγκρισης το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
θεσπίσει τα μέτρα είτε με τη μορφή που 
προτάθηκαν αρχικά, είτε όπως 
τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα μέτρα 
αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

τη μορφή που προτάθηκαν αρχικά, είτε 
όπως τροποποιήθηκαν για να ληφθούν 
υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα 
μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Or. de

Τροπολογία 259
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο και το αργότερο εντός δύο 
ετών μετά την ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα 
είτε με τη μορφή που προτάθηκαν αρχικά,
είτε όπως τροποποιήθηκαν για να ληφθούν 
υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα 
μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 3 μηνών που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο και το αργότερο εντός δύο ετών 
μετά την ημερομηνία χορήγησης της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα 
είτε με τη μορφή που προτάθηκαν αρχικά 
είτε όπως τροποποιήθηκαν για να ληφθούν 
υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα 
μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα. Τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν μέτρα για μέγιστο διάστημα 
πέντε ετών και προβαίνουν σε 
ανασκόπησή τους όταν ανανεώνεται η 
έγκριση του ΓΤΟ.

Or. en

Τροπολογία 260
Nicola Caputo
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο και το αργότερο εντός δύο 
ετών μετά την ημερομηνία χορήγησης 
της συγκατάθεσης/έγκρισης το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
θεσπίσει τα μέτρα είτε με τη μορφή που 
προτάθηκαν αρχικά, είτε όπως 
τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα μέτρα 
αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα είτε με 
τη μορφή που προτάθηκαν αρχικά είτε 
όπως τροποποιήθηκαν για να ληφθούν 
υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα 
μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 261
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 
των 75 ημερών που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο και το αργότερο εντός δύο 
ετών μετά την ημερομηνία χορήγησης 
της συγκατάθεσης/έγκρισης το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
θεσπίσει τα μέτρα είτε με τη μορφή που 
προτάθηκαν αρχικά, είτε όπως 
τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα μέτρα 
αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της έγκρισης και 
από την ημέρα έναρξης ισχύος της 
έγκρισης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα είτε με τη 
μορφή που προτάθηκαν αρχικά, είτε όπως 
τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα μέτρα 
αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα.
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Or. fr

Τροπολογία 262
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν οιοδήποτε μέτρο 
στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων, περιλαμβανομένων των 
καλλιεργητών, τουλάχιστον έξι μήνες πριν 
από την έναρξη της περιόδου βλάστησης. 
Στην περίπτωση που το χρονικό 
διάστημα από την έγκριση του σχετικού 
ΓΤΟ έως την έναρξη της περιόδου 
βλάστησης είναι μικρότερο του εξαμήνου, 
τα κράτη μέλη θέτουν τα εν λόγω μέτρα 
στη διάθεση του κοινού μόλις εγκριθούν.

Or. en

Τροπολογία 263
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(5) Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από δύο έτη από την έκδοση 
της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος εκτιμά ότι νέες αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 

διαγράφεται
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εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης, 
μπορεί να θέσει κατ’ αναλογία σε 
εφαρμογή τη διαδικασία των 
παραγράφων 1 ως 4, υπό τον όρο ότι 
αυτά τα μέτρα δεν θίγουν την καλλιέργεια 
κανενός εγκεκριμένου ΓΤΟ σπόρων 
σποράς και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, που φυτεύτηκαν νομότυπα πριν 
από την έγκριση αυτών των μέτρων.

Or. de

Τροπολογία 264
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από δύο έτη από την έκδοση 
της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος εκτιμά ότι νέες αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης, 
μπορεί να θέσει κατ’ αναλογία σε 
εφαρμογή τη διαδικασία των 
παραγράφων 1 ως 4, υπό τον όρο ότι 
αυτά τα μέτρα δεν θίγουν την καλλιέργεια 
κανενός εγκεκριμένου ΓΤΟ σπόρων 
σποράς και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, που φυτεύτηκαν νομότυπα πριν 
από την έγκριση αυτών των μέτρων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 265
Paul Brannen
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από δύο έτη από την έκδοση 
της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος εκτιμά ότι νέες αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, μπορεί να θέσει 
κατ’ αναλογία σε εφαρμογή τη διαδικασία 
των παραγράφων 1 ως 4, υπό τον όρο ότι 
αυτά τα μέτρα δεν θίγουν την καλλιέργεια 
κανενός εγκεκριμένου ΓΤΟ σπόρων
σποράς και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, που φυτεύτηκαν νομότυπα πριν 
από την έγκριση αυτών των μέτρων.

5. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από πέντε έτη από την 
έκδοση της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα 
κράτος μέλος εκτιμά ότι νέες 
αντικειμενικές συνθήκες αιτιολογούν την 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης, 
μπορεί να θέσει κατ’ αναλογία σε 
εφαρμογή τη διαδικασία των παραγράφων 
1 ως 4, υπό τον όρο ότι αυτά τα μέτρα δεν 
θίγουν την καλλιέργεια κανενός 
εγκεκριμένου ΓΤΟ σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, που 
φυτεύτηκαν νομότυπα πριν από την 
έγκριση αυτών των μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον δύο περιόδους βλάστησης πριν 
από την εφαρμογή οποιασδήποτε νέας ρήτρας εξαίρεσης ή απαγόρευσης - αυτό διασφαλίζει τις 
δραστηριότητες των γεωργών απέναντι σε μία ενδεχομένως χρονοβόρα διαδικασία για την 
κατάρτιση εθνικού καταλόγου σπόρων.

Τροπολογία 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 5
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από δύο έτη από την έκδοση 
της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος εκτιμά ότι νέες αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, μπορεί να θέσει 
κατ’ αναλογία σε εφαρμογή τη διαδικασία 
των παραγράφων 1 ως 4, υπό τον όρο ότι 
αυτά τα μέτρα δεν θίγουν την καλλιέργεια 
κανενός εγκεκριμένου ΓΤΟ σπόρων
σποράς και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, που φυτεύτηκαν νομότυπα πριν 
από την έγκριση αυτών των μέτρων.

5. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από πέντε έτη από την 
έκδοση της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα 
κράτος μέλος εκτιμά ότι νέες 
αντικειμενικές συνθήκες αιτιολογούν την 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης, 
μπορεί να θέσει κατ’ αναλογία σε 
εφαρμογή τη διαδικασία των παραγράφων 
1 ως 4, υπό τον όρο ότι αυτά τα μέτρα δεν 
θίγουν την καλλιέργεια κανενός 
εγκεκριμένου ΓΤΟ σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, που 
φυτεύτηκαν νομότυπα πριν από την 
έγκριση αυτών των μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 267
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από δύο έτη από την έκδοση 
της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος εκτιμά ότι νέες αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την αναπροσαρμογή 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης, μπορεί να θέσει 
κατ’ αναλογία σε εφαρμογή τη διαδικασία 
των παραγράφων 1 ως 4, υπό τον όρο ότι
αυτά τα μέτρα δεν θίγουν την καλλιέργεια 
κανενός εγκεκριμένου ΓΤΟ σπόρων 

5. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ένα 
κράτος μέλος εκτιμά ότι νέες 
αντικειμενικές συνθήκες αιτιολογούν την 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης, 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκρίνει 
μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της 
καλλιέργειας του συγκεκριμένου ΓΤΟ σε 
ολόκληρη την επικράτειά του ή σε μέρος 
αυτής. Θα πρέπει τότε να μεριμνήσει 
ώστε οι αγρότες που καλλιέργησαν 
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σποράς και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, που φυτεύτηκαν νομότυπα πριν 
από την έγκριση αυτών των μέτρων.

νόμιμα αυτά τα είδη έχουν στη διάθεσή 
τους αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσουν 
την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο·

Or. fr

Τροπολογία 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από δύο έτη από την έκδοση 
της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος εκτιμά ότι νέες αντικειμενικές 
συνθήκες αιτιολογούν την 
αναπροσαρμογή του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης, 
μπορεί να θέσει κατ’ αναλογία σε 
εφαρμογή τη διαδικασία των παραγράφων 
1 ως 4, υπό τον όρο ότι αυτά τα μέτρα δεν
θίγουν την καλλιέργεια κανενός
εγκεκριμένου ΓΤΟ σπόρων σποράς και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, που 
φυτεύτηκαν νομότυπα πριν από την 
έγκριση αυτών των μέτρων.

5. Σε περίπτωση που, μετά την έγκριση 
ενός ΓΤΟ βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
όχι νωρίτερα από δύο έτη από την έκδοση 
της συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος 
μέλος κρίνει σκόπιμο να μην επιτρέψει 
την καλλιέργεια του συγκεκριμένου ΓΤΟ 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
του, η διαδικασία των παραγράφων 1 ως 4
τίθεται σε εφαρμογή κατ’ αναλογία. Όταν
τα περιοριστικά μέτρα εγκρίνονται από 
ένα κράτος μέλος εντός διαστήματος δύο 
ετών από την έκδοση της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ή εάν θίγουν την 
καλλιέργεια οποιουδήποτε εγκεκριμένου 
ΓΤΟ σπόρων σποράς και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, που 
φυτεύτηκαν νομότυπα πριν από την 
έγκριση αυτών των μέτρων, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παρέχει 
στους θιγόμενους γεωργούς αποζημίωση 
που αντιστοιχεί στην πραγματική 
οικονομική ζημία που υπέστησαν.

Or. en

Τροπολογία 269
Annie Schreijer-Pierik
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Ένα κράτος μέλος που προτίθεται να 
θεσπίσει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 
3 οφείλει: 

α) να εξασφαλίσει ότι οι γεωργοί που 
καλλιέργησαν νόμιμα αυτά τα είδη έχουν 
στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να 
ολοκληρώσουν την τρέχουσα 
καλλιεργητική περίοδο· και

β) να διεξαγάγει εκ των προτέρων μια 
ανεξάρτητη ανάλυση κόστους-οφέλους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές 
δυνατότητες.

Το αρμόδιο κράτος μέλος και οι γεωργοί 
μοιράζονται το κόστος και τις 
προσπάθειες μιας ανάλυσης κόστους-
οφέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία που προτείνεται από τη συντάκτρια του παρόντος προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το κόστος κατανέμεται ισομερώς στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και στους 
γεωργούς.

Τροπολογία 270
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5 α. Ένα κράτος μέλος που προτίθεται να 
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εγκρίνει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 3 
μεριμνά ώστε οι αγρότες που 
καλλιέργησαν νόμιμα αυτά τα είδη έχουν 
στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να 
ολοκληρώσουν την τρέχουσα 
καλλιεργητική περίοδο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκ νέου κατάθεση της τροπολογίας 17, η οποία είχε εγκριθεί κατά την πρώτη ανάγνωση. 
Ορίζεται ένα νέο κριτήριο που τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται σχετικά με τους ΓΤΟ που 
έχουν ήδη τεθεί στην αγορά.

Τροπολογία 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5 α. Το κράτος μέλος που προτίθεται να 
θεσπίσει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 
3 οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι γεωργοί 
που καλλιέργησαν αυτά τα είδη έχουν 
νομίμως στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο 
για να ολοκληρώσουν την τρέχουσα 
καλλιεργητική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 272
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 6
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
επιθυμεί να επανενταχθεί το σύνολο ή 
τμήμα της επικράτειάς του στο 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης από το οποίο είχε 
προηγουμένως αποκλεισθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, μπορεί να υποβάλει 
σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή στην 
Επιτροπή αν ο ΓΤΟ εγκρίθηκε κατ’ 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε 
τη γραπτή συγκατάθεση ή η Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, τροποποιεί 
αντιστοίχως το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής ή την απόφαση περί 
εγκρίσεως.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 273
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Lynn Boylan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
επιθυμεί να επανενταχθεί το σύνολο ή 
τμήμα της επικράτειάς του στο 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης από το οποίο είχε 
προηγουμένως αποκλεισθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, μπορεί να υποβάλει 
σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή που 

διαγράφεται
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εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή στην 
Επιτροπή αν ο ΓΤΟ εγκρίθηκε κατ’ 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε 
τη γραπτή συγκατάθεση ή η Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, τροποποιεί 
αντιστοίχως το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής ή την απόφαση περί 
εγκρίσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται με την απαλοιφή της «φάσης I». Οι διατάξεις βάσει των οποίων 
δίνεται η δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος να ανακαλεί μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά του εξετάζονται στην παράγραφο 8.

Τροπολογία 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
επιθυμεί να επανενταχθεί το σύνολο ή 
τμήμα της επικράτειάς του στο 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης από το οποίο είχε 
προηγουμένως αποκλεισθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, μπορεί να υποβάλει 
σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή στην 
Επιτροπή αν ο ΓΤΟ εγκρίθηκε κατ’ 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε 
τη γραπτή συγκατάθεση ή η Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, τροποποιεί 
αντιστοίχως το γεωγραφικό πεδίο 

6. Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
επιθυμεί να επανενταχθεί το σύνολο ή 
τμήμα της επικράτειάς του στο 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης από το οποίο είχε 
προηγουμένως αποκλεισθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, μπορεί να υποβάλει 
σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή στην 
Επιτροπή αν ο ΓΤΟ εγκρίθηκε κατ’ 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε 
τη γραπτή συγκατάθεση ή η Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, τροποποιεί 
αντιστοίχως το γεωγραφικό πεδίο 
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εφαρμογής ή την απόφαση περί εγκρίσεως. εφαρμογής ή την απόφαση περί εγκρίσεως.
Το κράτος μέλος οφείλει εντούτοις να 
αιτιολογήσει την επανένταξη της 
περιοχής και να ζητήσει τη γνώμη των 
τοπικών κοινοτήτων ή και απ' ευθείας 
των κατοίκων της αντίστοιχης περιοχής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε αλλαγή απόφασης προς την κατεύθυνση της έγκρισης ενός ΓΤΟ πρέπει να σέβεται την 
αρχή της προφύλαξης βάσει της οποίας η εν λόγω απόφαση δεν μπορεί παρά να επιδεινώσει μια 
υπάρχουσα κατάσταση. Οι πολίτες της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής πρέπει να μπορούν 
να δώσουν τη γνώμη τους και να γνωρίζουν τους λόγους επανένταξης της περιοχής τους.

Τροπολογία 275
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 26β – παράγραφος 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Προς το σκοπό της αναπροσαρμογής 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ βάσει 
των παραγράφων 5 και 6, και υπό τον όρο 
ότι βάσει της παραγράφου 5 ο κάτοχος 
της συγκατάθεσης/έγκρισης συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά με την αίτηση του 
κράτους μέλους:

διαγράφεται

α) για έναν ΓΤΟ εγκεκριμένο βάσει της 
παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση 
τροποποιεί το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της συγκατάθεσης αναλόγως 
και ενημερώνει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τον κάτοχο της έγκρισης μόλις 
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αυτό ολοκληρωθεί·

β) για έναν ΓΤΟ εγκεκριμένο βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η 
Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση περί 
εγκρίσεως αναλόγως, χωρίς να εφαρμόσει 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά τα κράτη μέλη και τον κάτοχο 
της έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται με την απαλοιφή της «φάσης I». Οι διατάξεις βάσει των οποίων 
δίνεται η δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος να ανακαλεί μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν 
την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά του εξετάζονται στην παράγραφο 8.

Τροπολογία 276
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Προς το σκοπό της αναπροσαρμογής 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ βάσει 
των παραγράφων 5 και 6, και υπό τον όρο 
ότι βάσει της παραγράφου 5 ο κάτοχος 
της συγκατάθεσης/έγκρισης συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά με την αίτηση του 
κράτους μέλους:

διαγράφεται

α) για έναν ΓΤΟ εγκεκριμένο βάσει της 
παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση 
τροποποιεί το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της συγκατάθεσης αναλόγως 
και ενημερώνει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τον κάτοχο της έγκρισης μόλις 
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αυτό ολοκληρωθεί·

β) για έναν ΓΤΟ εγκεκριμένο βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η 
Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση περί 
εγκρίσεως αναλόγως, χωρίς να εφαρμόσει 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά τα κράτη μέλη και τον κάτοχο 
της έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 277
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Προς το σκοπό της αναπροσαρμογής 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ βάσει
των παραγράφων 5 και 6, και υπό τον όρο 
ότι βάσει της παραγράφου 5 ο κάτοχος 
της συγκατάθεσης/έγκρισης συμφωνεί 
ρητά ή σιωπηρά με την αίτηση του 
κράτους μέλους:

7. Προς το σκοπό της αναπροσαρμογής 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ βάσει 
της παραγράφου 6:

Or. fr

Τροπολογία 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 7– εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7. Προς το σκοπό της αναπροσαρμογής 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ βάσει 
των παραγράφων 5 και 6, και υπό τον όρο 
ότι βάσει της παραγράφου 5 ο κάτοχος της 
συγκατάθεσης/έγκρισης συμφωνεί ρητά ή 
σιωπηρά με την αίτηση του κράτους 
μέλους:

7. Προς το σκοπό της αναπροσαρμογής 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
συγκατάθεσης/έγκρισης ενός ΓΤΟ βάσει 
των παραγράφων 5 και 6, και υπό τον όρο 
ότι βάσει της παραγράφου 5 η Επιτροπή ή
ο φορέας έγκρισης συμφωνεί ρητά ή 
σιωπηρά με την αίτηση του
γνωστοποιούντος/αιτούντος:

Or. en

Τροπολογία 279
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) για έναν ΓΤΟ εγκεκριμένο βάσει της 
παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την γραπτή συγκατάθεση 
τροποποιεί το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της συγκατάθεσης αναλόγως 
και ενημερώνει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τον κάτοχο της έγκρισης μόλις 
αυτό ολοκληρωθεί·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 280
Nicola Caputo

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για έναν ΓΤΟ εγκεκριμένο βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η 
Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση περί 
εγκρίσεως αναλόγως, χωρίς να εφαρμόσει 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά τα κράτη μέλη και τον κάτοχο 
της έγκρισης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 281
Julie Girling

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 10 (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

10. Τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο δεν εμποδίζουν τη 
διεξαγωγή έρευνας στη βιοτεχνολογία, 
υπό τον όρο ότι κατά τη διεξαγωγή της 
τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα 
ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 282
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26β – παράγραφος 10 (νέα)
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

10. Τα γειτονικά κράτη μέλη 
συνεργάζονται για να επιτύχουν την 
ενδεδειγμένη κοινοχρησία πληροφοριών, 
ώστε να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική λειτουργία μέτρων 
συνύπαρξης στις παραμεθόριες περιοχές 
και να αποτρέψουν τη διασυνοριακή 
διάδοση από κράτος μέλος όπου η 
καλλιέργεια ενός ΓΤΟ επιτρέπεται, σε 
γειτονικό κράτος μέλος όπου αυτή 
απαγορεύεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2001/18/ΕΚ αξίζει να καταστεί αυστηρότερη ως προς το 
ζήτημα της συνύπαρξης σε επίπεδο συνόρων, που εξακολουθεί να μη συνεκτιμάται επαρκώς.

Τροπολογία 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

«Άρθρο 26 β α

Απαιτήσεις περί οικονομικής ευθύνης και 
οικονομικών εγγυήσεων

Τα κράτη μέλη στα οποία μπορεί ένας 
ΓΤΟ να καλλιεργηθεί δυνάμει της 
συγκατάθεσης που εκδίδεται σύμφωνα με 
το άρθρο 26β θεσπίζουν ένα γενικό 
υποχρεωτικό σύστημα οικονομικής 
ευθύνης και οικονομικών εγγυήσεων, το 
οποίο ισχύει για όλους τους 
επιχειρηματικούς παράγοντες και το 
οποίο εξασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων 
πληρώνει για ακούσιες αρνητικές 
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συνέπειες ή ζημίες που ενδέχεται να 
προκληθούν λόγω της σκόπιμης διάδοσης 
ΓΤΟ ή της διάθεσής τους στην αγορά.»

Or. fr

Τροπολογία 284
Gilles Pargneaux

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

«Άρθρο 26 β α

Απαιτήσεις περί οικονομικής ευθύνης και 
οικονομικών εγγυήσεων

Τα κράτη μέλη στα οποία μπορεί ένας 
ΓΤΟ να καλλιεργηθεί δυνάμει της 
γραπτής συγκατάθεσης που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και, εάν 
χρειαστεί, δυνάμει της απόφασης που 
λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19, 
καθώς και δυνάμει της εγκριτικής 
απόφασης που λαμβάνεται σύμφωνα με 
τα άρθρα 7 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, θεσπίζουν ένα γενικό 
υποχρεωτικό σύστημα οικονομικής 
ευθύνης και οικονομικών εγγυήσεων, το 
οποίο ισχύει για όλους τους 
επιχειρηματικούς παράγοντες και το 
οποίο εξασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων 
πληρώνει για ακούσιες αρνητικές 
συνέπειες ή ζημίες που ενδέχεται να 
προκληθούν λόγω της σκόπιμης διάδοσης 
ΓΤΟ ή της διάθεσής τους στην αγορά.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ξαναχρησιμοποιείται η κεντρική ιδέα της τροπολογίας 24, η οποία είχε εγκριθεί κατά την 
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πρώτη ανάγνωση. Ορίζεται ένα νέο κριτήριο που τα κράτη μέλη που επιθυμούν την καλλιέργεια 
ΓΤΟ οφείλουν να σέβονται σχετικά με τους ΓΤΟ που έχουν ήδη τεθεί στην αγορά.

Τροπολογία 285
Marijana Petir

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 26 β α

Απαιτήσεις περί οικονομικής ευθύνης και 
οικονομικών εγγυήσεων

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα γενικό 
υποχρεωτικό σύστημα οικονομικής 
ευθύνης και οικονομικών εγγυήσεων, το 
οποίο ισχύει για όλους τους κατόχους 
συγκατάθεσης/έγκρισης και τους φορείς 
εκμετάλλευσης και το οποίο εξασφαλίζει 
ότι ο ρυπαίνων πληρώνει για ακούσιες 
αρνητικές συνέπειες ή ζημίες που 
ενδέχεται να προκληθούν λόγω σκόπιμης 
ελευθέρωσης ΓΤΟ ή διάθεσής τους στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική 
ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, όταν η 
ευθύνη για οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημία αφορά μόνο τη σχέση μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης και κράτους μέλους, ο κάτοχος της συγκατάθεσης (έγκρισης) δεν είναι δυνατό να 
εξαιρεθεί από την ευθύνη για περιβαλλοντική ζημία.

Τροπολογία 286
Younous Omarjee
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

«Άρθρο 26 β α

Απαιτήσεις περί οικονομικής ευθύνης και 
οικονομικών εγγυήσεων

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα γενικό 
υποχρεωτικό σύστημα οικονομικής και 
ποινικής ευθύνης και οικονομικών 
εγγυήσεων, το οποίο ισχύει για όλους τους 
επιχειρηματικούς παράγοντες και το 
οποίο εξασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων 
πληρώνει για ακούσιες αρνητικές 
συνέπειες ή ζημίες που ενδέχεται να 
προκληθούν λόγω της σκόπιμης διάδοσης 
ΓΤΟ ή της διάθεσής τους στην αγορά.»

Or. fr

Τροπολογία 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 26 βα (νέο)

Απαιτήσεις περί οικονομικής ευθύνης και 
οικονομικών εγγυήσεων 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα γενικό 
υποχρεωτικό σύστημα οικονομικής 
ευθύνης και οικονομικών εγγυήσεων, το 
οποίο ισχύει για όλους τους 
επιχειρηματικούς παράγοντες και το 
οποίο εξασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων 
πληρώνει για έστω και ακούσιες 
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αρνητικές συνέπειες ή ζημίες που 
ενδέχεται να προκληθούν λόγω της 
σκόπιμης ελευθέρωσης ΓΤΟ ή της 
διάθεσής τους στην αγορά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται εδώ η τροπολογία 24 που είχε εγκριθεί σε α΄ ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 26 β α

Απαιτήσεις περί οικονομικής ευθύνης και 
οικονομικών εγγυήσεων

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα γενικό 
υποχρεωτικό σύστημα οικονομικής 
ευθύνης και οικονομικών εγγυήσεων στην 
εθνική τους νομοθεσία περί ΓΤΟ, το 
οποίο ισχύει για όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης και το οποίο εξασφαλίζει 
ότι ο ρυπαίνων πληρώνει για ακούσιες 
αρνητικές συνέπειες ή ζημίες που 
ενδέχεται να προκληθούν λόγω σκόπιμης 
ελευθέρωσης ΓΤΟ ή διάθεσής τους στην 
αγορά. Η Επιτροπή θεσπίζει ένα 
υποχρεωτικό σε επίπεδο ΕΕ ταμείο 
οικονομικών εγγυήσεων, το οποίο 
συνίσταται από συνεισφορές όλων των 
εταιρειών που εισάγουν προϊόντα που 
περιέχουν ΓΤΟ στην ευρωπαϊκή αγορά, 
προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες 
απρόβλεπτες δαπάνες λόγω περιστατικών 
διασυνοριακής μόλυνσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Τροπολογία 289
Gilles Pargneaux

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

«Άρθρο 26 β β

Σήμανση "χωρίς ΓΤΟ"

Η Επιτροπή προτείνει εναρμονισμένες 
προϋποθέσεις για την εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων χρήση ενδείξεων 
σχετικών με την απουσία ΓΤΟ στα 
προϊόντα.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές της 13ης Ιουλίου 2010 για τη συνύπαρξη των καλλιεργειών 
δηλώνουν ότι τα κράτη μπορούν να λάβουν μέτρα για την αποφυγή των οικονομικών 
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επιπτώσεων που συνδέονται με την παρουσία ΓΤΟ σε ποσότητα κάτω του κοινοτικού ορίου 
σήμανσης του 0,9%. Προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενδείξεις σχετικά με την 
απουσία ΓΤΟ στα προϊόντα θα πρέπει να εναρμονισθούν σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 290
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Lynn Boylan
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 26γ διαγράφεται

Μεταβατικά μέτρα

1. Από τις …* έως τις ...** ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει, μέσω της 
Επιτροπής, από τον 
γνωστοποιούνται/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
που είχε κατατεθεί ή της έγκρισης που 
είχε εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας 
ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
πριν από την …* Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

2. Σε περίπτωση που η αίτηση εκκρεμεί 
και ο γνωστοποιών/αιτών συμφώνησε 
ρητά ή σιωπηρά με την εν λόγω αίτηση 
εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση 
της εν λόγω αίτησης, αναπροσαρμόζεται 
αναλόγως το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του. Η γραπτή συγκατάθεση που 
εκδίδεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και, ενδεχομένως, η απόφαση που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 19 καθώς 
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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.

3. Σε περίπτωση που η έγκριση έχει ήδη 
εκδοθεί, και ο κάτοχος της έγκρισης 
συμφώνησε ρητά ή σιωπηρά με την 
αίτηση εντός 30 ημερών από την 
κοινοποίηση της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
η έγκριση είναι όπως συμφωνήθηκε από 
τον κάτοχο της έγκρισης. Για γραπτή 
συγκατάθεση βάσει της παρούσας 
οδηγίας, η αρμόδια αρχή τροποποιεί το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης αναλόγως όπως αυτή 
συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά από τον 
κάτοχο της έγκρισης και ενημερώνει την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον κάτοχο 
της έγκρισης, μόλις αυτό ολοκληρωθεί. 
Για συγκατάθεση βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η Επιτροπή 
τροποποιεί την απόφαση περί εγκρίσεως 
αναλόγως, χωρίς να εφαρμόσει τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά τα κράτη μέλη και τον κάτοχο 
της έγκρισης.

4. Αν ένας γνωστοποιών/αιτών ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, ένας κάτοχος 
έγκρισης αντιταχθεί σε αυτήν την αίτηση, 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 26β 
παράγραφοι 3 ως 9.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την 
καλλιέργεια οιωνδήποτε εγκεκριμένων 
ΓΤΟ σπόρων σποράς και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, που 
φυτεύτηκαν νομότυπα πριν από τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση της 
καλλιέργειας του ΓΤΟ στο κράτος μέλος.

6. Τα μέτρα που εγκρίνονται βάσει του 
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παρόντος άρθρου δεν θίγουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία εγκεκριμένων ΓΤΟ 
ως προϊόντων ή εντός προϊόντων

__________________

*ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
10972/14.

**ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
10972/14. + 6 μήνες.».

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 291
Younous Omarjee

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Από τις …* έως τις ...** ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει, μέσω της 
Επιτροπής, από τον 
γνωστοποιούνται/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
που είχε κατατεθεί ή της έγκρισης που είχε 
εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 πριν 
από την …* . Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

1. Από τις …* έως τις ...** ένα κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι ένας 
γνωστοποιών/αιτών θα πρέπει να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
που είχε κατατεθεί ή της έγκρισης που είχε 
εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 πριν 
από την …* . Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την απόφαση του κράτους 
μέλους στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και 
στα άλλα κράτη μέλη.

__________________ __________________

*ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
10972/14.

*ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
10972/14.

**ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st **ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
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10972/14. + 6 μήνες. 10972/14. + 6 μήνες.

Or. fr

Τροπολογία 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Από τις …* έως τις ...** ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει, μέσω της 
Επιτροπής, από τον
γνωστοποιούνται/αιτούντα να 
αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
που είχε κατατεθεί ή της έγκρισης που είχε 
εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 πριν 
από την …* Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του κράτους μέλους 
στον γνωστοποιούντα/αιτούντα και στα 
άλλα κράτη μέλη.

1. Από τις …* έως τις ...** ένας 
γνωστοποιών/αιτών μπορεί να ζητήσει, 
από την Επιτροπή ή τον φορέα έγκρισης
να αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησης 
που είχε κατατεθεί ή της έγκρισης που είχε 
εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 πριν 
από την …* Η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμελλητί την αίτηση του
γνωστοποιούντος/αιτούντος στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στα 
άλλα κράτη μέλη.

__________________ __________________

*ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
10972/14.

*ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
10972/14.

**ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
10972/14. + 6 μήνες.».

**ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος, βλ st 
10972/14. + 6 μήνες.».

Or. en

Τροπολογία 293
Renate Sommer

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

2. Σε περίπτωση που η αίτηση εκκρεμεί 
και ο γνωστοποιών/αιτών συμφώνησε ρητά
ή σιωπηρά με την εν λόγω αίτηση εντός 
30 ημερών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω αίτησης, αναπροσαρμόζεται 
αναλόγως το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 
της γνωστοποίησης/αίτησής του. 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.

2. Σε περίπτωση που η αίτηση εκκρεμεί 
και ο γνωστοποιών/αιτών συμφώνησε ρητά 
με την εν λόγω αίτηση εντός 30 ημερών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω αίτησης, 
αναπροσαρμόζεται αναλόγως το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
γνωστοποίησης/αίτησής του. 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

Τροπολογία 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η αίτηση εκκρεμεί 
και ο γνωστοποιών/αιτών συμφώνησε 
ρητά ή σιωπηρά με την εν λόγω αίτηση
εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση 
της εν λόγω αίτησης, αναπροσαρμόζεται 
αναλόγως το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της γνωστοποίησης/αίτησής 
του. 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 

2. Σε περίπτωση που η αίτηση εκκρεμεί 
και η Επιτροπή έχει λάβει, δεόντως 
κοινοποιημένη στον 
γνωστοποιούντα/αιτούντα, την αίτηση του 
κράτους περί αναπροσαρμογής του 
γεωγραφικού πεδίου, τα αποτελέσματα 
της αναπροσαρμογής παράγονται πριν
από την ημέρα έναρξης ισχύος της 
γραπτής συγκατάθεσης που εκδίδεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
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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.

Or. it

Τροπολογία 295
Younous Omarjee

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η αίτηση εκκρεμεί 
και ο γνωστοποιών/αιτών συμφώνησε 
ρητά ή σιωπηρά με την εν λόγω αίτηση 
εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση 
της εν λόγω αίτησης, αναπροσαρμόζεται 
αναλόγως το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 
της γνωστοποίησης/αίτησής του. 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.

2. Εάν ληφθεί τέτοια απόφαση από ένα 
κράτος μέλος, τότε αναπροσαρμόζεται 
αναλόγως το γεωγραφικό πεδίο 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 πεδίου εφαρμογής 
της γνωστοποίησης/αίτησης.

Or. fr

Τροπολογία 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26γ – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η αίτηση εκκρεμεί 
και ο γνωστοποιών/αιτών συμφώνησε 
ρητά ή σιωπηρά με την εν λόγω αίτηση 
εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της 
εν λόγω αίτησης, αναπροσαρμόζεται 
αναλόγως το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 
της γνωστοποίησης/αίτησής του. 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.

2. Σε περίπτωση που η αίτηση εκκρεμεί 
και η Επιτροπή ή ο φορέας έγκρισης δεν 
έχει αντιταχθεί στην εν λόγω αίτηση εντός 
30 ημερών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω αίτησης, αναπροσαρμόζεται 
αναλόγως το γεωγραφικό πεδίο 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 πεδίου εφαρμογής 
της γνωστοποίησης/αίτησης, όπως αυτό 
εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά από την 
Επιτροπή ή τον φορέα έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 297
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26γ – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που η έγκριση έχει ήδη 
εκδοθεί, και ο κάτοχος της έγκρισης 
συμφώνησε ρητά ή σιωπηρά με την 
αίτηση εντός 30 ημερών από την 
κοινοποίηση της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
η έγκριση είναι όπως συμφωνήθηκε από 

διαγράφεται
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τον κάτοχο της έγκρισης. Για γραπτή 
συγκατάθεση βάσει της παρούσας 
οδηγίας, η αρμόδια αρχή τροποποιεί το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης αναλόγως όπως αυτή 
συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά από τον 
κάτοχο της έγκρισης και ενημερώνει την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον κάτοχο 
της έγκρισης, μόλις αυτό ολοκληρωθεί. 
Για συγκατάθεση βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η Επιτροπή 
τροποποιεί την απόφαση περί εγκρίσεως 
αναλόγως, χωρίς να εφαρμόσει τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 2 του εν λόγω
κανονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά τα κράτη μέλη και τον κάτοχο 
της έγκρισης.

Or. fr

Τροπολογία 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26γ – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που η έγκριση έχει ήδη 
εκδοθεί, και ο κάτοχος της έγκρισης 
συμφώνησε ρητά ή σιωπηρά με την αίτηση 
εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της 
αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, η έγκριση είναι 
όπως συμφωνήθηκε από τον κάτοχο της 
έγκρισης. Για γραπτή συγκατάθεση βάσει 
της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή 
τροποποιεί το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής της συγκατάθεσης αναλόγως 
όπως αυτή συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά 
από τον κάτοχο της έγκρισης και 
ενημερώνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τον κάτοχο της έγκρισης, μόλις αυτό 

3. Σε περίπτωση που η έγκριση έχει ήδη 
εκδοθεί, και η Επιτροπή ή ο φορέας
έγκρισης συμφώνησε ρητά ή σιωπηρά με 
την αίτηση εντός 30 ημερών από την 
κοινοποίηση της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
έγκριση είναι όπως συμφωνήθηκε από την 
Επιτροπή ή την χορηγούσα αρχή. Για 
γραπτή συγκατάθεση βάσει της παρούσας 
οδηγίας, η αρμόδια αρχή τροποποιεί το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 
συγκατάθεσης αναλόγως όπως αυτή 
συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά από την 
Επιτροπή ή την χορηγούσα αρχή και 
ενημερώνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
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ολοκληρωθεί. Για συγκατάθεση βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η 
Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση περί 
εγκρίσεως αναλόγως, χωρίς να εφαρμόσει 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. 
Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη 
μέλη και τον κάτοχο της έγκρισης.

και τον κάτοχο της έγκρισης, μόλις αυτό 
ολοκληρωθεί. Για συγκατάθεση βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η 
Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση περί 
εγκρίσεως αναλόγως, χωρίς να εφαρμόσει 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. 
Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη 
μέλη και τον κάτοχο της έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26γ – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Αν ένας γνωστοποιών/αιτών ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, ένας κάτοχος 
έγκρισης αντιταχθεί σε αυτήν την αίτηση, 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 26β 
παράγραφοι 3 ως 9.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26γ – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Αν ένας γνωστοποιών/αιτών ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, ένας κάτοχος έγκρισης
αντιταχθεί σε αυτήν την αίτηση, 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 26β 

4. Ένας γνωστοποιών/αιτών δεν μπορεί να
αντιταχθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην 
απόφαση ενός κράτους μέλους.
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παράγραφοι 3 ως 9.

Or. fr

Τροπολογία 301
Renate Sommer

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26γ – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
γεωργοί που καλλιεργούν άλλοτε 
εγκεκριμένους ΓΤΟ να έχουν στη διάθεσή 
τους επαρκή χρόνο προσαρμογής και 
ώστε να μην τους καταλογίζεται καμία 
ευθύνη αναδρομικά. Τα μέτρα για την 
ανάκληση έγκρισης ΓΤΟ που 
καλλιεργούνται ήδη πρέπει να 
δημοσιοποιούνται τουλάχιστον 12 μήνες 
πριν από την έναρξη του σταδίου της 
καλλιέργειας. Οι γεωργοί θα πρέπει να 
αποζημιώνονται για ήδη αγορασμένους 
γενετικά τροποποιημένους σπόρους που 
δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν 
αφότου απαγορεύτηκε η καλλιέργειά 
τους.

Or. de

Τροπολογία 302
Renate Sommer

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1α) Εισάγεται το εξής άρθρο:
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«Άρθρο 26γ α

Όρια για τους σπόρους προς σπορά

Η Επιτροπή ορίζει όρια για την 
επισήμανση ιχνών ΓΤΟ σε συμβατικούς
σπόρους στο χαμηλότερο εφικτό, 
αναλογικό και λειτουργικό επίπεδο για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες.»

Or. en

Τροπολογία 303
Julie Girling

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1α) Εισάγεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 26γ α

Όρια για τους σπόρους προς σπορά

Βάσει των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος τα 
οποία εγκρίθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 
2008, η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη 
προσδιορισμού ορίων για την επισήμανση 
της τυχαίας παρουσίας ΓΤΟ σε 
συμβατικούς σπόρους. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι όλα τα όρια που 
εξετάζονται βρίσκονται στο χαμηλότερο 
εφικτό, αναλογικό και λειτουργικό 
επίπεδο για όλους τους οικονομικούς 
παράγοντες και συνεισφέρουν στη 
διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής για 
τους γεωργούς και τους καταναλωτές.

Επιπλέον, η Επιτροπή 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 
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κατώτατου ορίου επίδοσης των μεθόδων 
ανίχνευσης.

Or. en

Τροπολογία 304
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+ , η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένες. Η Επιτροπή 
καταγράφει επίσης στην έκθεσή της την 
πρόοδο που σημειώνεται προς την 
κατεύθυνση του να αποκτήσουν 
κανονιστικό χαρακτήρα οι ενισχυμένες 
κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής του 
2010 σχετικά με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά.

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένες.

__________________ __________________
+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στην οποία ζητείται από την Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδιο 
εκτελεστικού κανονισμού σχετικά με την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου που 
παρουσιάζουν οι ΓΤΟ.

Τροπολογία 305
Younous Omarjee

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένες. Η Επιτροπή 
καταγράφει επίσης στην έκθεσή της την 
πρόοδο που σημειώνεται προς την 
κατεύθυνση του να αποκτήσουν 
κανονιστικό χαρακτήρα οι ενισχυμένες 
κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής του 
2010 σχετικά με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά.

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένες.

Η Επιτροπή προσδίδει επίσης 
κανονιστικό χαρακτήρα στις ενισχυμένες 
κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής του 
2010 σχετικά με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά το συντομότερο 
δυνατόν.

__________________ __________________

+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία + ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
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έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 306
Gilles Pargneaux

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το αργότερο ένα έτος μετά τις …+, η 
Επιτροπή δημοσιεύει νομοθετική 
πρόταση που προσδίδει κανονιστική ισχύ 
στις ενισχυμένες κατευθυντήριες γραμμές 
που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων το 2010 
σχετικά με την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων από γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά.

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένες. Η Επιτροπή 
καταγράφει επίσης στην έκθεσή της την 
πρόοδο που σημειώνεται προς την 
κατεύθυνση του να αποκτήσουν 
κανονιστικό χαρακτήρα οι ενισχυμένες 
κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής του 
2010 σχετικά με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά.

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …, η 
Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένες. Η Επιτροπή 
καταγράφει επίσης στην έκθεσή της την 
πρόοδο που σημειώνεται προς την 
κατεύθυνση του να αποκτήσουν 
κανονιστικό χαρακτήρα οι ενισχυμένες 
κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής του 
2010 σχετικά με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά.

__________________ __________________
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+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να καταστούν αυστηρότερες οι διαδικασίες αξιολόγησης των 
ΓΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες 
γραμμές και δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο έγγραφο το Νοέμβριο 2010. Όμως, η Επιτροπή 
ακόμη δεν έχει υποβάλει κάποιο σχέδιο που να επιτρέπει να δοθεί κανονιστική ισχύς σε αυτές 
τις διατάξεις. Γι' αυτό και η τροπολογία δίνει διορία ενός έτους στην Επιτροπή για να 
δημοσιεύσει μια επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ.

Τροπολογία 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένες. Η Επιτροπή
καταγράφει επίσης στην έκθεσή της την 
πρόοδο που σημειώνεται προς την 
κατεύθυνση του να αποκτήσουν 
κανονιστικό χαρακτήρα οι ενισχυμένες
κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής του 
2010 σχετικά με την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά.

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η 
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένες. Μέσα σε αυτό το 
διάστημα η Επιτροπή ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων να αλλάξει τρόπο αξιολόγησης. 
Οι δημοσιευθείσες το 2010
κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να 
αναθεωρηθούν με ενσωμάτωση της
μελέτης των σύνθετων ΓΤΟ ή της 
συσσώρευσης συμβάντων στα ζώα. Επί 
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πλέον, οι μελέτες πρέπει να καλύπτουν 
μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο κι ένα 
μεγαλύτερο αριθμό ζώων.

__________________ __________________
+ ΕΕ παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι καλλιέργειες ΓΤΟ με πολλαπλά τροποποιημένα χαρακτηριστικά (συσσώρευση γενετικών 
συμβάντων/stacked-events ή σύνθετοι ΓΤΟ) αντιπροσωπεύουν ήδη αρκετά πάνω από την 
πλειοψηφία των καλλιεργειών ΓΤΟ (στις ΗΠΑ, το 71% για το στάρι, τα 2/3 για το βαμβάκι), εξ 
ου και η επιτακτική ανάγκη αξιολόγησής τους και αλλαγής των μεθόδων της EFSA.

Τροπολογία 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η
έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν 
νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή
θεωρεί ενδεδειγμένες. Η Επιτροπή 
καταγράφει επίσης στην έκθεσή της την 
πρόοδο που σημειώνεται προς την 
κατεύθυνση του να αποκτήσουν 
κανονιστικό χαρακτήρα οι ενισχυμένες
κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής του 
2010 σχετικά με την αξιολόγηση

Το αργότερο εντός 4 ετών μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη χρήση της παρούσας οδηγίας 
από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργεια ΓΤΟ στο σύνολο ή σε τμήμα 
της επικράτειάς τους και με την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το 
αργότερο ένα έτος μετά τις …+, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
νομοθετική πρόταση προκειμένου το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ να 
ευθυγραμμισθεί με τις νέες
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων
σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων 
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περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά.

από τους ΓΤΟ.

__________________ __________________
+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 309
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 2α

Το αργότερο στις ...+, η Επιτροπή 
παρουσιάζει σχέδιο εκτελεστικού 
κανονισμού σχετικά με την αξιολόγηση 
του περιβαλλοντικού κινδύνου που 
παρουσιάζουν οι ΓΤΟ. Ο εν λόγω 
εκτελεστικός κανονισμός διασφαλίζει, 
μεταξύ άλλων, ότι κατά την αξιολόγηση 
του περιβαλλοντικού κινδύνου 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα εξής:

-μακροπρόθεσμες άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις των γενετικώς 
τροποποιημένων καλλιεργειών στο 
περιβάλλον·

-δυνητικές επιπτώσεις σε μη 
στοχευόμενους οργανισμούς·

-διάφορα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος υποδοχής και των 
γεωγραφικών ζωνών στις οποίες μπορεί 
να καλλιεργούνται γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά·

-αντίσταση παρασίτων ή ζιζανίων στα 
φυτοφάρμακα·

-οι δυνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες 
τις οποίες επιφέρουν οι αλλαγές στη 
χρήση ζιζανιοκτόνων λόγω της 
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ανθεκτικότητας των γενετικώς 
τροποποιημένων καλλιεργειών στα 
ζιζανιοκτόνα.

Διασφαλίζει επίσης ότι η αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού κινδύνου λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη την επιστημονική 
αβεβαιότητα και τις αποκλίσεις όσον 
αφορά την ερμηνεία των επιστημονικών 
δεδομένων.

__________________

 + ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί στο πέρας έξι μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η επιλογή της ρήτρας εξαίρεσης για τα κράτη μέλη 
συμβαδίζει με μια βελτιωμένη και εναρμονισμένη αξιολόγηση κινδύνου. Το έγγραφο 
καθοδήγησης της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κίνδυνου των ΓΤΟ 
παρουσιάστηκε ήδη από το 2010, μαζί με γνωμοδότηση για την εκτίμηση των ενδεχόμενων 
επιπτώσεων των γενετικώς τροποποιημένων φυτών σε μη στοχευόμενους οργανισμούς. Η 
Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα παρουσίαζε έναν εκτελεστικό κανονισμό, ο οποίος θα λειτουργούσε 
ως βάση για τους αιτούντες κατά την υποβολή αιτήσεων έγκρισης ΓΤΟ καθώς και για τους 
υπεύθυνους αξιολόγησης κινδύνου. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία εξέλιξη έκτοτε.

Τροπολογία 310
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 β (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 2 β

Το αργότερο στις ...+, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή του άρθρου 26α της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις 
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προς τα κράτη μέλη και μπορεί να 
συνοδεύεται από οποιεσδήποτε 
νομοθετικές προτάσεις τις οποίες η 
Επιτροπή κρίνει κατάλληλες.

__________________
+ ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία: τρία 
έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας

Or. en

Τροπολογία 311
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 γ (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 2γ

Μεταφορά

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
το αργότερο έως...+. Ενημερώνουν 
αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν 
λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
την αναφορά αυτή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος υλοποίησης 
της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα 
κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κείμενα των βασικών 
μέτρων της εθνικής τους νομοθεσίας, τα 
οποία θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτει 
η παρούσα οδηγία.

__________________

 ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 12 
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μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον καθορίζονται δεσμευτικές απαιτήσεις στην παρούσα οδηγία, π.χ. όσον αφορά τη 
συνύπαρξη και την ευθύνη, χρειάζεται μια ρήτρα περί μεταφοράς.

Τροπολογία 312
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 7 –παράγραφος 3, άρθρο 19 – παράγραφος 3, Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 2δ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3, η αναφορά που 
γίνεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από μια αναφορά στο 
άρθρο 35 παράγραφος 3.

(2) Στο άρθρο 35 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 εάν το Συμβούλιο δεν έχει 
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 
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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 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εντός διαστήματος 6 μηνών από 
την έναρξη ισχύος της, τα κράτη μέλη 
μεταφέρουν το περιέχομενο της παρούσας 
οδηγίας τροποποιώντας την εθνική τους 
νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών που 
επιθυμούν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια, με δεδομένο ότι τουλάχιστον μία νομική βάση 
είναι το άρθρο 114, θα ήταν προτιμότερο να οριστεί μια προθεσμία για τη μεταφορά του 
κειμένου από τα κράτη μέλη στην εθνική νομοθεσία, προς όφελος της καλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 314
Julie Girling, Jan Huitema

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Παράρτημα 1 Α – Μέρος 2 – παράγραφος 1 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1α) Στο παράρτημα IΑ μέρος 2, η 
παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα
εξής: 

Οι τεχνικές που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο β) οι οποίες δεν 
φέρονται ως άγουσες σε γενετική 
τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
συνεπάγονται τη χρήση μορίων 
ανασυνδυασμένου DNA ή γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών 
παραγόμενων με τεχνικές/μεθόδους άλλες 
από αυτές που εξαιρούνται από το 
παράρτημα IΒ:

Οι τεχνικές που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο β) οι οποίες δεν 
φέρονται ως άγουσες σε γενετική 
τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
συνεπάγονται τη χρήση μορίων
ανασυνδυασμένου DNA ή γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών 
παραγόμενων με τεχνικές/μεθόδους άλλες 
από αυτές που εξαιρούνται από το 
παράρτημα IΒ:

(1) γονιμοποίηση in vitro, (1) γονιμοποίηση in vitro,

(2) σύζευξη, μεταγωγή, μετασχηματισμό ή 
οιαδήποτε άλλη διαδικασία που απαντά 
στη φύση,

(2) σύζευξη, μεταγωγή, μετασχηματισμό ή 
οιαδήποτε άλλη διαδικασία που απαντά 
στη φύση,

(3) πρόκληση πολυπλοειδίας. (3) πρόκληση πολυπλοειδίας.

(4) ενδογένεση (cisgenesis)

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην επιστημονική της γνωμοδότηση σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας φυτών που 
έχουν αναπτυχθεί μέσω ενδογένεσης (cisgenesis και intragenesis), η αρμόδια για θέματα 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών ομάδα της EFSA κατέληξε ότι «παρόμοιοι κίνδυνοι 
μπορεί να συνδέονται με φυτά που αναπτύχθηκαν με ενδογένεση (cisgenesis) και με συμβατικό 
τρόπο, ενώ νέοι κίνδυνοι μπορεί να συνδέονται με ενδογονιδιακά (intragenic) και διαγονιδιακά 
(transgenic) φυτά». Επομένως, δεν είναι σκόπιμο τα φυτά που αναπτύχθηκαν με ενδογένεση 
(cisgenesis) να διέπονται από τη παρούσα οδηγία.


