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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής και της Γερουσίας της Ισπανίας, επί της 
πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΚ) αριθ.1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα 
των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 
εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας.

Η Βουλή και η Γερουσία της Ισπανίας απέστειλαν τη συνημμένη αιτιολογική γνώμη επί του 
προαναφερθέντος Κανονισμού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.1829/2003 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ (COM (2015) 177 FINAL) (2015/0093 (COD))

ΠΛΑΙΣΙΟ

A. Το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη της Λισαβόνας του 2007 που ισχύει από 
την 1η Δεκεμβρίου 2009, θέσπισε μια διαδικασία ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια της 
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας από τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το 
εν λόγω πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στην Ισπανία με τον νόμο 24/2009 της 22ας 
Δεκεμβρίου, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο νόμος 8/1994 της 19ης Μαΐου. Ειδικότερα, τα 
νέα άρθρα 3 ι), 5 και 6 του νόμου 8/1994 αποτελούν τη νομική βάση της παρούσας 
γνωμοδότησης.

B. Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα για τα κράτη 
μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 
και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, εγκρίθηκε από την Επιτροπή και διαβιβάστηκε στα 
εθνικά κοινοβούλια, τα οποία διαθέτουν προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να καθορίσουν αν η 
πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Η περίοδος αυτή λήγει στις 
23 Ιουνίου 2015.

Γ. Στις 20 Μαΐου 2015, το Προεδρείο και οι εκπρόσωποι της Μικτής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφώνησαν να εξετάσουν την ευρωπαϊκή νομοθετική πρόταση. Ο 
Γερουσιαστής Ángel Pintado Barbanoj ορίστηκε εισηγητής και η κυβέρνηση κλήθηκε να 
συντάξει την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 (ι) του Νόμου 8/1994.

Δ. Η έκθεση της κυβερνήσεως παρελήφθη. Η έκθεση αναφέρει ότι η προτεινόμενη 
τροποποίηση του υπό εξέταση κανονισμού επηρεάζει την ορθή εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας, δεδομένου ότι η ευθύνη μεταφέρεται σε μια διοίκηση η οποία δεν διαθέτει 
επαρκή ικανότητα για να επιτευχθούν οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, πράγμα που 
σημαίνει ότι συνιστά παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας.

E. Η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεδρίασή της που 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2015, ενέκρινε την παρούσα έκθεση. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

1. Το άρθρο 5.1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι: «Η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας». Βάσει του άρθρου 5.3 της αυτής Συνθήκης, «σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι 
στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
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τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της 
κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης».

2. Η εξεταζόμενη νομοθετική πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει τα εξής:

«1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την 
πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως 
αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα των μισθωτών.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σχετικά με την 
υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των 
καταναλωτών, λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

4. Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να 
διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που 
προβλέπονται στο άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του 
χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, 
ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων 
επιστημονικών στοιχείων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου 
εργασίας, για λόγους οι οποίοι συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν 
ανακύψει μετά τη θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις 
μελετώμενες διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.

6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
4 και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν 
αποτελούν ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου 
μεταξύ των κρατών μελών, και εάν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας αυτής, οι εθνικές διατάξεις των 
παραγράφων 4 και 5 λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την 
υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι 
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η περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα 
εξάμηνο.

7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να διατηρήσει ή 
να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο εναρμόνισης, η Επιτροπή 
εξετάζει πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου.

8. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα 
στον οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπόψη της Επιτροπής η οποία 
αμέσως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο.

9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 258 και 259 η Επιτροπή ή κάθε κράτος 
μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης, για το θέμα 
αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, 
ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερους 
από τους μη οικονομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 36, προσωρινά μέτρα 
υποκείμενα σε διαδικασία ελέγχου της Ένωσης."

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την έγκριση, 
την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές καλύπτει τα τρόφιμα, τα συστατικά τροφίμων και τις ζωοτροφές που 
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ. Καλύπτει επίσης ΓΤΟ για άλλες χρήσεις 
όπως για καλλιέργεια, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Αυτά τα διαφορετικά προϊόντα προσδιορίζονται στο 
παρόν έγγραφο ως «ΓΤΟ και γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές».

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θέσπισε διαδικασία έγκρισης, σκοπός της οποίας είναι 
να διασφαλιστεί ότι η διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων δεν θα θέσει σε κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, η επιστημονική 
αξιολόγηση του κινδύνου βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας: κάθε έγκριση για τη 
διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και ο κύριος λόγος στον 
οποίο μπορεί να βασιστεί αυτή η αιτιολόγηση είναι η επιστημονική αξιολόγηση. Η νομοθεσία 
παρέχει την αρμοδιότητα για την εν λόγω επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), σε συνεργασία με τους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή 
και στα κράτη μέλη να λαμβάνουν επείγοντα μέτρα κατά της διάθεσης στην αγορά/χρήσης 
εγκεκριμένου ΓΤΟ, όταν προκύπτει ότι το προϊόν είναι πιθανό να συνιστά σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία ή για το περιβάλλον. Τα μέτρα αυτά απαιτούν επιστημονικά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι πιθανό να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή για 
το περιβάλλον.

4. - Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του κανονισμού 1823/2003 σχετικά με ενδεχόμενους 
περιορισμούς ή απαγορεύσεις όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων που περιέχουν γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς δημιουργεί κάποια σύγχυση σε σχέση με τους στόχους που 
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επιδιώκει η Επιτροπή, δεδομένου ότι δεν αιτιολογούνται επαρκώς. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η Επιτροπή για την χάραξη ομόφωνης πολιτικής που θα λάβει τη στήριξη 
όλων των κρατών μελών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εμπόδιο 
στην προσπάθεια να διατηρηθεί μια ισορροπημένη θέση που θα παρέχει εγγυήσεις για τους 
καταναλωτές, τους παραγωγούς των πρώτων υλών και των ζωοτροφών, τους κτηνοτρόφους
και τη βιομηχανία κρέατος. Η πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού προκαλεί 
νομική ανασφάλεια, απρόβλεπτες δαπάνες και ανάλυση στην ενιαία αγορά. Ένα σύστημα που 
βασίζεται σε επιστημονικές εγγυήσεις έχει αντικατασταθεί από ένα σύστημα που μπορεί να 
επηρεάζεται από πολιτικά ή ιδεολογικά συμφέροντα και θέσεις. Η εξάρτησή μας από τις 
πρώτες ύλες (σιτηρά, καλλιέργειες ελαιούχων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών) είναι αρκετά 
σημαντική ώστε να δικαιολογείται η ανάληψη δράσης για τη διασφάλιση του μέλλοντος του 
κλάδου παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων. 
Κατά μέσο όρο, η βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ χρησιμοποιεί 225 εκατομμύρια τόνους 
πρώτων υλών για ζωοτροφές κάθε χρόνο. Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στις 
γενετικώς τροποποιημένες πηγές πρωτεϊνών για τη ζωική παραγωγή της. Για να είναι 
αυτάρκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί μια έκταση 15.500.000 εκταρίων για την 
καλλιέργεια σόγιας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 600.000 εκτάρια.

Μετά από 19 χρόνια καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, 18 εκατομμύρια 
αγρότες καλλιεργούν σήμερα 181 εκατομμύρια εκτάρια με γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς σε 28 χώρες, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την 
Αργεντινή και την Ινδία.

Η ανταγωνιστικότητα της γεωργικής παραγωγής της Ευρώπης εξαρτάται σαφώς από τη 
διατήρηση των πηγών εφοδιασμού, με εγγυήσεις και βεβαιότητα σχετικά με τους κανόνες 
που θεσπίζονται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Οι συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης, όταν 
πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων από τις ευρωπαϊκές αρχές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα 
από αυτό που επιδιώκει: να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές, αβεβαιότητες μεταξύ 
των παραγωγών και οικονομική ζημία που επηρεάζει την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία σε ένα βασικό τομέα της οικονομίας μας.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι αρμόδια για τον καθορισμό της 
αξιολόγησης των κινδύνων, σε επιστημονική βάση. Την ίδια στιγμή, ακόμη και αν ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1829/2003 επιτρέπει να λαμβάνει υπόψη της «άλλους θεμιτούς 
παράγοντες» εκτός από την αξιολόγηση του κινδύνου, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να 
αναφέρει τέτοιου είδους στοιχεία για να δικαιολογήσει την άρνησή της να εγκρίνει τα 
προϊόντα που θεωρούνται ασφαλή από την EFSA και, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να 
κάνει μόνο για την ΕΕ στο σύνολό της. Το επιχείρημα αυτό μας οδηγεί να υιοθετήσουμε την 
άποψη ότι θέτει σε κίνδυνο την ενότητα της αγοράς στην ΕΕ και θα μπορούσε να επηρεάσει 
το ελεύθερο εμπόριο και τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Η αποτυχία να παράσχει 
ολοκληρωμένη έκθεση των λόγων που δικαιολογούν τη χρήση της αυτοεξαίρεσης (έλλειψη 
θετικής ή αρνητικής λίστας), και η μη παροχή νομικών μηχανισμών για την αναστολή των 
εθνικών μέτρων που μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική, δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένη ή 
μεροληπτική, δημιουργεί σαφείς κινδύνους νομικής αβεβαιότητας.

Την ίδια στιγμή, αυτό σημαίνει ότι τα ζωικά προϊόντα που προέρχονται από ζώα που έχουν 
τραφεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές δεν πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια: η 



PE560.898v01-00 6/7 NP\1067121EL.doc

EL

επανεθνικοποίηση της αδειοδότησης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μπορεί να 
οδηγήσει σε αυτό το είδος της «εθνικής» αίτησης επισήμανσης, προκειμένου να 
προστατευθούν οι αγρότες από τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη χρήση 
των ζωοτροφών που παράγονται με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Ένα 
τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την εισαγωγή ζωικών προϊόντων από 
τα κράτη μέλη που δεν έχουν αποφασίσει να επιβάλουν μια τέτοια απαγόρευση.

Η απαγόρευση της «χρήσης» των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων θα μπορούσε να 
επεκταθεί από ορισμένα κράτη μέλη για την κάλυψη των πράξεων όπως «διαμετακόμιση, 
αποθήκευση ή επεξεργασία» μέσω των εδαφών τους ή στην επικράτειά τους.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της πολλαπλής σήμανσης ή πιο πολύπλοκες αναλύσεις, αν κάθε 
κράτος μέλος της ΕΕ επρόκειτο να επιβάλει ειδικές εθνικές απαιτήσεις/ Αυτό θα επιδεινώσει 
την έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ξένα προϊόντα, δημιουργώντας έτσι μια 
διπλή αγορά που θα βασίζεται σε μη τυποποιημένα κριτήρια στα κράτη μέλη.

Αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά την ιδέα της ανοικτής αγοράς και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ που προβλέπεται στα άρθρα 34 και 36 ΣΛΕΕ. 
Κατά την άποψή μας, η λήψη αποφάσεων πρέπει πάντοτε να βασίζονται στην επιστήμη.

5. – Όσον αφορά την αξιολόγηση της επάρκειας της νομοθετικής πρότασης σχετικά με την 
αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε ένα πεδίο που ρυθμίζει τη 
χρήση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, το οποίο έχει υποστεί 
πρόσφατη αλλαγή σε βάθος μέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 
2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένοι οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά 
τους. Η παρούσα πρόταση είναι η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου μέσω του οποίου 
τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη 
χρήση ορισμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων λίγους μόλις μήνες αφότου ο κλάδος 
τροποποίησε το ρυθμιστικό στάδιο. Πριν υπεισέλθουμε στο περιεχόμενο της πρότασης, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η νομική αβεβαιότητα που δημιουργείται από εναλλαγές της 
πολιτικής σηματοδοτεί την παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, διότι, ανεξαρτήτως 
του σκοπού που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι προφανές ότι το ίδιο θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσω ενός πιο σταθερού κανονιστικού πλαισίου.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα πρόταση που μεταθέτει την ευθύνη λήψης 
απόφασης για περιορισμό ή απαγόρευση της χρήσης των ΓΤΟ, θέτει σε κίνδυνο την τήρηση 
της αρχής της επικουρικότητας, δεδομένου ότι τα κράτη δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να 
λάβουν τις αποφάσεις αυτές με τρόπο που να μην βλάπτει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Πιθανές ανισορροπίες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των νομοθεσιών των 
κρατών μελών απειλούν την λειτουργία της αγοράς των τροφίμων και των ζωοτροφών στην 
ΕΕ, και ενέχουν τον κίνδυνο οι επιπτώσεις της παρούσας πρότασης να είναι αντίθετες από τα 
επιθυμητά από την Επιτροπή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
πιστεύει ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα 
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των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, είναι ασυμβίβαστη με 
την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση που ισχύει σήμερα.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ 
των εθνικών κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


