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B8-0134/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηο ζτέδιο εκηελεζηικής απόθαζης 

ηης Επιηροπής για ηην έγκριζη ηης διάθεζης ζηην αγορά προϊόνηων ποσ περιέτοσν, 

αποηελούνηαι ή παράγονηαι από γενεηικώς ηροποποιημένη ζόγια ηης ζειράς MON 87708 

× MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) ζύμθωνα με ηον κανονιζμό (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ και ηοσ Σσμβοσλίοσ, 

(D042682 – 2015/2548(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ, απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από 

γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλε ζόγηα ηεο ζεηξάο MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-

9 × MON-89788-1) ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Σεπηεκβξίνπ 2003, γηα ηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα 

ηξόθηκα θαη δσνηξνθέο
1
, θαη ηδίσο ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 θαη ην άξζξν 19 

παξάγξαθνο 3, 

– έρνληαο ππόςε ηα άξζξα 11 θαη 13 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔE) αξηζ. 182/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηε 

ζέζπηζε θαλόλσλ θαη γεληθώλ αξρώλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο ειέγρνπ από ηα θξάηε 

κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθώλ αξκνδηνηήησλ από ηελ Δπηηξνπή
2
, 

– έρνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε κόληκε επηηξνπή γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη ηελ 

πγεία ησλ δώσλ θαηά ην άξζξν 35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 ςήθηζε ζηηο 

18 Ννεκβξίνπ 2015 λα κελ εθδώζεη γλσκνδόηεζε, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλώκε πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ 

Τξνθίκσλ (EFSA) ζηηο 18 Ινπλίνπ 2015
3
, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εθηειεζηηθή 

απόθαζε (ΔΔ) 2015/2279 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4εο Γεθεκβξίνπ 2015, γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ, απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από 

γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλν αξαβόζηην NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-

2) ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
4
, 

                                                 
1
 ΔΔ L 268, 18.10.2003, ζ. 1. 

2
 ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13. 

3
 Δπηζηεκνληθή γλώκε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε EFSA-GMO-NL-2012-108 γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά γελεηηθώο 

ηξνπνπνηεκέλεο ζόγηαο MON 87708 × MON 89788 αλζεθηηθήο ζηα δηδαληνθηόλα, γηα ρξήζε ζε ηξόθηκα θαη 

δσνηξνθέο, εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 από ηελ Monsanto. EFSA 

Journal 2015;13(6):4136, 26 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4136. 
4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0456. 
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– έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Γεκόζηαο 

Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 106 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 23 Μαξηίνπ 2012, ε εηαηξεία Monsanto Europe S.A. 

ππέβαιε ζηελ αξκόδηα αξρή ησλ Κάησ Φσξώλ αίηεζε, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 17 

ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003, γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ, 

ζπζηαηηθώλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ πνπ πεξηέρνπλ, απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από 

ζόγηα MON 87708 × MON 89788· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλε ζόγηα ηεο ζεηξάο MON-877Ø8-9 × 

MON-89788-1, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ αίηεζε, εθθξάδεη ηηο πξσηεΐλεο DMO, πνπ 

πξνζδίδoπλ αληνρή ζε δηδαληνθηόλα πνπ πεξηέρνπλ ληηθάκπα, θαη ηελ πξσηεΐλε CP4 

EPSPS, πνπ πξνζδίδεη αληνρή ζε δηδαληνθηόλα πνπ πεξηέρνπλ glyphosate· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξεπλώλ γηα ηνλ Καξθίλν — ε εηδηθή ππεξεζία ηνπ 

Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο — ραξαθηήξηζε ζηηο 20 Μαξηίνπ 2015
1
 ην 

θπηνθάξκαθν glyphosate σο πηζαλώο θαξθηλνγόλν γηα ηνλ άλζξσπν· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ςεθίζηεθε 

ζηε Μόληκε Δπηηξνπή ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2015 ρσξίο λα εθδνζεί γλσκνδόηεζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 22 Απξηιίνπ 2015, ε Δπηηξνπή εμέθξαζε ηε ιύπε ηεο, 

ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο λνκνζεηηθήο πξόηαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003, γηα ην γεγνλόο όηη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003, νη απνθάζεηο πεξί εγθξίζεσο εθδόζεθαλ από ηελ 

Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο γλώκεο 

ησλ επηηξνπώλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη όηη ε επηζηξνθή ηνπ θαθέινπ ζηελ Δπηηξνπή γηα 

ηειηθή απόθαζε, πνπ ζπληζηά ζε κεγάιν βαζκό εμαίξεζε από ηελ όιε δηαδηθαζία, έρεη 

θαηαζηεί ν θαλόλαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο  εγθξίζεηο γελεηηθώο 

ηξνπνπνηεκέλσλ (ΓΤ) ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ·  

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 ηεο 22αο Απξηιίνπ 2015 απνξξίθζεθε από ην Κνηλνβνύιην ζηηο 

28 Οθησβξίνπ 2015
2
 κε ην επηρείξεκα όηη, κνινλόηη ε θαιιηέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη 

θαη’ αλάγθε ζην έδαθνο ελόο θξάηνπο κέινπο, ην εκπόξην ΓΤΟ δηαζρίδεη ηα ζύλνξα, 

γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη κηα εζληθή απαγόξεπζε πώιεζεο θαη ρξήζεο πνπ πξνηείλεηαη 

από ηελ Δπηηξνπή ζα ήηαλ αδύλαην λα εθαξκνζζεί ρσξίο ηελ επαλαθνξά ησλ 

ζπλνξηαθώλ ειέγρσλ ζηηο εηζαγσγέο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Κνηλνβνύιην 

απέξξηςε ηε λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

1829/2003 θαη θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνζύξεη ηελ πξόηαζή ηεο θαη λα ππνβάιεη 

λέα· 

1. εθηηκά όηη ην ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο δελ είλαη ζύκθσλν πξνο ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ππό ηελ έλλνηα όηη δελ είλαη ζπκβαηό κε ηνλ ζθνπό ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 θαη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνύ 

                                                 
1
 IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 

2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 
2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0379 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
, ν νπνίνο είλαη, ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
, λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ εμαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ, ηεο πγείαο θαη ηεο θαιήο δηαβίσζεο 

ησλ δώσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ θαηαλαισηώλ ζε ζρέζε κε ηα 

γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα θαη ηηο γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλεο δσνηξνθέο, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο· 

2. δεηεί από ηελ Δπηηξνπή λα απνζύξεη ηελ εθηειεζηηθή απόθαζή ηεο· 

3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη λέα λνκνζεηηθή πξόηαζε βάζεη ηεο Σπλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

1829/2003 ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπρλά εθθξαδόκελεο ζε εζληθό επίπεδν αλεζπρίεο 

πνπ δελ αθνξνύλ κόλν ζέκαηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αζθάιεηα ησλ ΓΤΟ γηα ηελ πγεία ή 

ην πεξηβάιινλ· 

4. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή, θαζώο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ. 

 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 

2005, γηα ηα αλώηαηα όξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ή πάλσ ζηα ηξόθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο 

θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 70 ηεο 

16.3.2005, ζ. 1). 
2
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ιαλνπαξίνπ 

2002, γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό δηαδηθαζηώλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ 

ηξνθίκσλ (ΔΔ L 31 ηεο 1.2.2002, ζ. 1).  


