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 EL 

Τροπολογία  1 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη τον εναρκτήριο λόγο του 

τότε υποψηφίου για το αξίωμα του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Jean-Claude Juncker στην Ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 

Ιουλίου 20141α· 

 ________________ 

 1α «Θα φροντίσω να επανεξεταστούν οι 

κανόνες που διέπουν τις διάφορες 

διαδικασίες αδειοδότησης ΓΤΟ. Δεν θα 

ήθελα να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή 

να αποφασίσει κάτι που δεν θα έχει την 

υποστήριξη της πλειοψηφίας των κρατών 

μελών».  

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf 

 

Τροπολογία  2 

Guillaume Balas 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την ομιλία του 

νεοεκλεγέντα Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
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EL 

Επιτροπής Jean-Claude Juncker στη 

Σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 2014· 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας 

της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 16 

Δεκεμβρίου 20141α· 

 __________________ 

 1α Βλ. Παράρτημα I του προγράμματος 

εργασίας της Επιτροπής για το 2015 

(«Νέες πρωτοβουλίες»), σημείο 23: 

Αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τους ΓΤΟ: Η 

επανεξέταση θα διερευνήσει τον τρόπο με 

τον οποίο θα μπορούσαν να 

τροποποιηθούν οι κανόνες για να 

διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται υπόψη η 

γνώμη της πλειονότητας των κρατών 

μελών».  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_el.pdf 

 

Τροπολογία  4 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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 EL 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην 

αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την 

οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., 

σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική 

τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε 

ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα3, και τις 

σχετικές ψηφοφορίες τόσο στην 

κανονιστική επιτροπή (Φεβρουάριος 

2009) όσο και στο Συμβούλιο 

(Φεβρουάριος 2014), στις οποίες δεν 

διατυπώθηκε γνώμη· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτές οι ψηφοφορίες σχετικά με συγκεκριμένο συμβάν ΓΤΟ για καλλιέργεια, στις οποίες δεν 

διατυπώθηκε γνώμη, 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%2016120%202013%20INIT) 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf) 

εξώθησαν τον κ. Juncker να επισημάνει την ανάγκη για αλλαγή των κανόνων έγκρισης της ΕΕ. 

Είναι φανερό ότι το «δημοκρατικό έλλειμμα» όσον αφορά τις εγκρίσεις ΓΤΟ δεν περιορίζεται 

στις εφαρμογές για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές. 

 

Τροπολογία  5 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 δ (νέα) 
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 

Ιανουαρίου του 2014 σχετικά με την 

πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για 

τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, 

σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea 

mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί 

γενετική τροποποίηση ώστε να είναι 

ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή 

λεπιδόπτερα, με το οποίο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του 

στην έγκριση της πρότασης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0036+0+DOC+XML+V0//EL 

 

Τροπολογία  6 

Sirpa Pietikäinen 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την 

πρότασή της· 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την 

πρότασή της και να υποβάλει νέα πρόταση 

που να εφαρμόζει τις πολιτικές 

κατευθυντήριες γραμμές που 

παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Bart Staes 
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 EL 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την 

πρότασή της· 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την 

πρότασή της και να υποβάλει νέα πρόταση 

που να εφαρμόζει την υπόσχεση του 

Προέδρου της Επιτροπής να λαμβάνεται 

υπόψη η άποψη της πλειονότητας των 

κρατών μελών, κατά τη λήψη της 

απόφασης σχετικά με τις εγκρίσεις ΓΤΟ· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο κ. Jean-Claude Juncker, υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, στην ομιλία του ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Στρασβούργο στις 15 Ιουλίου 2014, υποσχέθηκε να αλλάξει τους κανόνες για την έγκριση των 

ΓΤΟ («Θα φροντίσω να επανεξεταστούν οι κανόνες που διέπουν τις διάφορες διαδικασίες 

αδειοδότησης ΓΤΟ. Δεν θα ήθελα να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να αποφασίσει κάτι που 

δεν θα έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών». 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf). Η διατήρηση των κανόνων σε επίπεδο ΕΕ, όπως 

προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής, δεν συνιστά λύση. 

 

Τροπολογία  8 

Guillaume Balas 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την 

πρότασή της· 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την 

πρότασή της και να υποβάλει νέα 

πρόταση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 

την αντίθεση της πλειονότητας των 

κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις 

εγκρίσεις ΓΤΟ· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Marijana Petir, Norbert Erdős, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrej Plenković, Alojz 

Peterle, Patricija Šulin, Milan Zver 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, 

εντός έξι μηνών από την έγκριση της 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με αυτήν την πρόταση, 

νομοθετική πρόταση που να επιτρέπει 

στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να 

απαγορεύουν ανεξάρτητα τη χρήση 

γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών στην επικράτειά τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 2 α. ζητεί από την Επιτροπή να 

μεριμνήσει ώστε η νέα πρότασή της να 

προβλέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη 

η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

όταν πρόκειται για αποφάσεις σχετικές με 

εγκρίσεις ΓΤΟ· 

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 2 β. καλεί την Επιτροπή να μην προτείνει 

την έγκριση νέων ποικιλιών ΓΤΟ και να 

μην ανανεώσει παλαιότερες προτού 

επιτευχθεί συμφωνία για τη νέα πρόταση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 2 γ. ζητεί από την Επιτροπή να 

υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη 

προοπτική κατά την αναθεώρηση της 

πολιτικής της σχετικά με τις πρωτεΐνες, 

και να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα και 

μέσα προκειμένου να υποστηρίξει τους 

γεωργούς όσον αφορά τη βελτίωση των 

συστημάτων αμειψισποράς και τοπικής 

παραγωγής χορτονομής, με στόχο να 

μειωθεί αισθητά η τρέχουσα εξάρτηση 

από την εισαγωγή ζωοτροφών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 δ (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 2 δ. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει 

μια ισορροπημένη βάση για τη 

δημοκρατική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, ιδίως βελτιώνοντας την 

αξιολόγηση των κινδύνων, δεδομένου ότι 

οι ΓΤΟ εξακολουθούν να εγκυμονούν 

πολλούς κινδύνους και αβεβαιότητες, και 

εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους 

για να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα 

σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους 

που ενέχει η σκόπιμη ελευθέρωση  ΓΤΟ ή 

η διάθεσή τους στην αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 ε (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 2 ε. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει 

τη διαφάνεια και τη δυνατότητα επιλογής 

των καταναλωτών μεριμνώντας ώστε τα 

προϊόντα που προέρχονται από ζώα που 

έχουν τραφεί με γενετικώς 

τροποποιημένες ζωοτροφές να φέρουν τη 

δέουσα επισήμανση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 



 

AM\1072901EL.doc 11/44 PE567.727v01-00 

 EL 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 114, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 114 και το άρθρο 291 

παράγραφος 3, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία έγκρισης για τους ΓΤΟ, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο 

κανονισμός 182/2011, ο οποίος βασίζεται στο άρθρο 291 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  16 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 114, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως τα άρθρα 114, 168 παράγραφος 7, 

169 παράγραφος 4, και 193, 

Or. it 

 

Τροπολογία  17 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ και ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θεσπίζουν μια 

κεντρική διαδικασία σε επίπεδο Ένωσης με 

την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 

(2) Η οδηγία 2001/18/ΕΚ και ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θεσπίζουν μια 

κεντρική διαδικασία σε επίπεδο Ένωσης με 

την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
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εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις για την 

έγκριση ή την απόρριψη αίτησης για την 

έγκριση ΓΤΟ και γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, με βάση εκτίμηση των 

πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 

ενέχουν για την υγεία του ανθρώπου ή των 

ζώων, ή για το περιβάλλον. Ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 προβλέπει επίσης 

ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλοι 

κατά νόμον παράγοντες, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο. 

εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις για την 

έγκριση ή την απόρριψη αίτησης για την 

έγκριση ΓΤΟ και γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, με βάση εκτίμηση των 

πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 

ενέχουν για την υγεία του ανθρώπου ή των 

ζώων, ή για το περιβάλλον. Τόσο ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσο και 

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 1α επιβάλλουν στην Επιτροπή 

την υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη άλλοι 

κατά νόμον παράγοντες, κατά την 

υποβολή ενός σχεδίου απόφασης.  

 ______________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών 

και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε 

θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 

31, 1.2.2002, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προσθέτει την παραπομπή στη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα όπου 

αναφέρονται επίσης «άλλοι εύλογοι παράγοντες». 

 

Τροπολογία  18 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η χρήση της γενετικής μηχανικής στα 

φυτά, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές 

είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει τις γνώμες 

(4) Η χρήση της γενετικής μηχανικής στα 

φυτά, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές 

είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει τις γνώμες 
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στα κράτη μέλη και αυτό αντανακλάται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

οδηγεί στην έγκριση των ΓΤΟ και των 

γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών. Από την ημερομηνία 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στις επιτροπές και στο 

Συμβούλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ 

ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της 

έγκρισης των εν λόγω προϊόντων. 

Συνεπώς, οι άδειες έχουν εγκριθεί από την 

Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας, 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, 

χωρίς την υποστήριξη μέσω της 

γνωμοδότησης της επιτροπής των κρατών 

μελών. 

στα κράτη μέλη. Από την ημερομηνία 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στις επιτροπές και στο 

Συμβούλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ 

ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της 

έγκρισης των εν λόγω προϊόντων. Οι 

άδειες έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, 

χωρίς την υποστήριξη μέσω της 

γνωμοδότησης της επιτροπής των κρατών 

μελών. 

Or. it 

 

Τροπολογία  19 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η χρήση της γενετικής μηχανικής στα 

φυτά, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές 

είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει τις γνώμες 

στα κράτη μέλη και αυτό αντανακλάται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

οδηγεί στην έγκριση των ΓΤΟ και των 

γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών. Από την ημερομηνία 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στις επιτροπές και στο 

Συμβούλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ 

ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της 

έγκρισης των εν λόγω προϊόντων. 

Συνεπώς, οι άδειες έχουν εγκριθεί από την 

Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας, 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, 
χωρίς την υποστήριξη μέσω της 

(4) Η χρήση της γενετικής μηχανικής στα 

φυτά, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές 

είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει τις γνώμες 

στα κράτη μέλη και αυτό αντανακλάται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

οδηγεί στην έγκριση ΓΤΟ για καλλιέργεια 

και γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων 

και ζωοτροφών. Τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στις επιτροπές και στο 

Συμβούλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ 

ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της 

έγκρισης των εν λόγω προϊόντων. Μέχρι 

στιγμής, οι άδειες έχουν εγκριθεί από την 

Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας χωρίς 

την υποστήριξη μέσω της γνωμοδότησης 

της επιτροπής των κρατών μελών. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πολύ 

ευαίσθητο τομέα για τους ευρωπαίους 
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γνωμοδότησης της επιτροπής των κρατών 

μελών. 
πολίτες, η Επιτροπή χρειάζεται σαφείς 

κατευθύνσεις περί του πρακτέου στις 

περιπτώσεις αυτές. Κατά συνέπεια, ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 θα 

πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με όσα υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής, οι κανόνες έγκρισης των ΓΤΟ πρέπει 

να τροποποιηθούν. Η διατήρηση των κανόνων σε επίπεδο ΕΕ όπως είναι σήμερα δεν συνιστά 

λύση. 

 

Τροπολογία  20 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η χρήση της γενετικής μηχανικής στα 

φυτά, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές 

είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει τις γνώμες 

στα κράτη μέλη και αυτό αντανακλάται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

οδηγεί στην έγκριση των ΓΤΟ και των 

γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών. Από την ημερομηνία 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στις επιτροπές και στο 

Συμβούλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ 

ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της 

έγκρισης των εν λόγω προϊόντων. 

Συνεπώς, οι άδειες έχουν εγκριθεί από την 

Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας, 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, 

χωρίς την υποστήριξη μέσω της 

γνωμοδότησης της επιτροπής των κρατών 

μελών. 

(4) Η χρήση της γενετικής μηχανικής στα 

φυτά, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές 

είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει τις γνώμες 

στα κράτη μέλη και αυτό αντανακλάται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

οδηγεί στην έγκριση των ΓΤΟ και των 

γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών. Από την ημερομηνία 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στις επιτροπές και στο 

Συμβούλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ 

ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της 

έγκρισης των εν λόγω προϊόντων. 

Συνεπώς, οι άδειες έχουν εγκριθεί από την 

Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας, 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, 

χωρίς την υποστήριξη μέσω της 

γνωμοδότησης της επιτροπής των κρατών 

μελών. Αυτό έχει οδηγήσει σε πρόβλημα 

δημοκρατικού ελλείμματος, το οποίο ο 

τότε υποψήφιος για το αξίωμα του 

Προέδρου της Επιτροπής κ. Jean-Claude 

Juncker υποσχέθηκε να επιλύσει, 
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δεσμευόμενος να προβεί στον 

εκδημοκρατισμό της διαδικασίας 

έγκρισης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο Πρόεδρος Juncker δήλωσε στην ομιλία του στις 15 Ιουλίου 2014 ενώπιον του ΕΚ στο 

Στρασβούργο: «Θα φροντίσω να επανεξεταστούν οι κανόνες που διέπουν τις διάφορες 

διαδικασίες αδειοδότησης ΓΤΟ. Δεν θα ήθελα να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να αποφασίσει 

κάτι που δεν θα έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών». 

 

Τροπολογία  21 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Όταν ένας ΓΤΟ ή ένα γενετικώς 

τροποποιημένο τρόφιμο και ζωοτροφή 

έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 

2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να απαγορεύσουν, να 

περιορίσουν ή να εμποδίσουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος 

αυτού εντός της επικράτειάς τους, παρά 

μόνο σύμφωνα με αυστηρούς όρους που 

καθορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο και 

απαιτούν αποδείξεις σχετικά με σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 

χρησιμοποιήσει τις ρήτρες διασφάλισης 

και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που 

προβλέπονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 23 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο 

άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003. Άλλα κράτη μέλη 

χρησιμοποίησαν τη διαδικασία 

κοινοποίησης του άρθρου 114 

παράγραφοι 5 και 6 της ΣΛΕΕ, που 

πρέπει επίσης να βασίζεται σε νέα 

διαγράφεται 
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επιστημονικά στοιχεία για την προστασία 

του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. 

Άλλα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει 

μονομερείς απαγορεύσεις. Ορισμένα από 

αυτά τα μέτρα έχουν προσβληθεί ενώπιον 

των εθνικών δικαστηρίων ή ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  22 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Όταν ένας ΓΤΟ ή ένα γενετικώς 

τροποποιημένο τρόφιμο και ζωοτροφή 

έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 

2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να απαγορεύσουν, να 

περιορίσουν ή να εμποδίσουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος 

αυτού εντός της επικράτειάς τους, παρά 

μόνο σύμφωνα με αυστηρούς όρους που 

καθορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο και 

απαιτούν αποδείξεις σχετικά με σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 

χρησιμοποιήσει τις ρήτρες διασφάλισης 

και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που 

προβλέπονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 23 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο 

άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003. Άλλα κράτη μέλη 

χρησιμοποίησαν τη διαδικασία 

κοινοποίησης του άρθρου 114 

(5) Η έγκριση γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών σύμφωνα με 

την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σε επίπεδο Ένωσης 

δεν θα πρέπει να προδικάζει το δικαίωμα 

των κρατών μελών να απαγορεύσουν, να 

περιορίσουν ή να εμποδίσουν την εμπορία 

ενός ή περισσότερων τροφίμων ή 

ζωοτροφών στην επικράτειά τους χωρίς 

να εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 

τους.  
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παράγραφοι 5 και 6 της ΣΛΕΕ, που 

πρέπει επίσης να βασίζεται σε νέα 

επιστημονικά στοιχεία για την προστασία 

του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. 

Άλλα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει 

μονομερείς απαγορεύσεις. Ορισμένα από 

αυτά τα μέτρα έχουν προσβληθεί ενώπιον 

των εθνικών δικαστηρίων ή ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Or. it 

 

Τροπολογία  23 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Όταν ένας ΓΤΟ ή ένα γενετικώς 

τροποποιημένο τρόφιμο και ζωοτροφή έχει 

εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 

2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να απαγορεύσουν, να 

περιορίσουν ή να εμποδίσουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος αυτού 

εντός της επικράτειάς τους, παρά μόνο 

σύμφωνα με αυστηρούς όρους που 

καθορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο και 

απαιτούν αποδείξεις σχετικά με σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 

χρησιμοποιήσει τις ρήτρες διασφάλισης 

και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που 

προβλέπονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 23 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. 

Άλλα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τη 

διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 114 

παράγραφοι 5 και 6 της ΣΛΕΕ, που πρέπει 

επίσης να βασίζεται σε νέα επιστημονικά 

στοιχεία για την προστασία του 

περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. 

Άλλα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει 

μονομερείς απαγορεύσεις. Ορισμένα από 

(5) Όταν ένας ΓΤΟ ή ένα γενετικώς 

τροποποιημένο τρόφιμο και ζωοτροφή έχει 

εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 

2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να απαγορεύσουν, να 

περιορίσουν ή να εμποδίσουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος αυτού 

εντός της επικράτειάς τους, παρά μόνο τη 

διάθεσή του την αγορά και σύμφωνα με 

αυστηρούς όρους που καθορίζονται από το 

ενωσιακό δίκαιο και απαιτούν αποδείξεις 

σχετικά με σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή 

το περιβάλλον. Ορισμένα κράτη μέλη 

έχουν χρησιμοποιήσει τις ρήτρες 

διασφάλισης και τα μέτρα έκτακτης 

ανάγκης που προβλέπονται, αντιστοίχως, 

στο άρθρο 23 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και 

στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003. Άλλα κράτη μέλη 

χρησιμοποίησαν τη διαδικασία 

κοινοποίησης του άρθρου 114 παράγραφοι 

5 και 6 της ΣΛΕΕ, που πρέπει επίσης να 

βασίζεται σε νέα επιστημονικά στοιχεία 

για την προστασία του περιβάλλοντος ή 

του χώρου εργασίας. Άλλα κράτη μέλη 

έχουν αποφασίσει μονομερείς 
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αυτά τα μέτρα έχουν προσβληθεί ενώπιον 

των εθνικών δικαστηρίων ή ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

απαγορεύσεις. Ορισμένα από αυτά τα 

μέτρα έχουν προσβληθεί ενώπιον των 

εθνικών δικαστηρίων ή ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η κατάσταση αυτή άλλαξε πρόσφατα 

όσον αφορά τους ΓΤΟ που προορίζονται 

για καλλιέργεια, λόγω της έκδοσης, στις 13 

Μαρτίου 2015, της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/41214, για την τροποποίηση της 

οδηγία 2001/18/ΕΚ, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Οι 

νέες διατάξεις αποσκοπούν κυρίως στο 

να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 

αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν να 

επιτρέψουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 

επικράτειά τους χωρίς να επηρεάζεται η 

αξιολόγηση του κινδύνου που 

προβλέπεται στο σύστημα της Ένωσης 

για την έγκριση των ΓΤΟ. Στόχος των 

μέτρων αυτών είναι η παροχή 

μεγαλύτερης προβλεψιμότητας στους 

φορείς και ο περιορισμός της χρήσης από 

τα κράτη μέλη των ρητρών διασφάλισης 

που προβλέπονται στο άρθρο 23 της 

οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. 

Επίσης, αναμένεται ότι οι τροποποιήσεις 

αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 

έγκριση ΓΤΟ για καλλιέργεια. 

διαγράφεται 

__________________  

14 Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού  
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη 

δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη 

μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 

την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους 

(ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  25 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η κατάσταση αυτή άλλαξε πρόσφατα 

όσον αφορά τους ΓΤΟ που προορίζονται 

για καλλιέργεια, λόγω της έκδοσης, στις 

13 Μαρτίου 2015, της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/41214, για την τροποποίηση της 

οδηγία 2001/18/ΕΚ, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Οι 

νέες διατάξεις αποσκοπούν κυρίως στο να 

επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 

αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν να 

επιτρέψουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 

επικράτειά τους χωρίς να επηρεάζεται η 

αξιολόγηση του κινδύνου που προβλέπεται 

στο σύστημα της Ένωσης για την έγκριση 

των ΓΤΟ. Στόχος των μέτρων αυτών είναι 

η παροχή μεγαλύτερης προβλεψιμότητας 

στους φορείς και ο περιορισμός της χρήσης 

από τα κράτη μέλη των ρητρών 

διασφάλισης που προβλέπονται στο 

(6) Όσον αφορά τους ΓΤΟ που 

προορίζονται για καλλιέργεια, στις 13 

Μαρτίου 2015 εκδόθηκε η οδηγία (ΕΕ) 

2015/41214, για την τροποποίηση της 

οδηγία 2001/18/ΕΚ, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Οι 

νέες διατάξεις αποσκοπούν κυρίως στο να 

επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 

αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν να 

επιτρέψουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 

επικράτειά τους χωρίς να επηρεάζεται η 

αξιολόγηση του κινδύνου που προβλέπεται 

στο σύστημα της Ένωσης για την έγκριση 

των ΓΤΟ. Στόχος των μέτρων αυτών είναι 

η παροχή μεγαλύτερης προβλεψιμότητας 

στους φορείς και ο περιορισμός της χρήσης 

από τα κράτη μέλη των ρητρών 

διασφάλισης που προβλέπονται στο 

άρθρο 23 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο 
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άρθρο 23 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο 

άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003. Επίσης, αναμένεται ότι 

οι τροποποιήσεις αυτές θα έχουν θετικό 

αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για την έγκριση ΓΤΟ για 

καλλιέργεια. 

άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003. 

__________________ __________________ 

14 Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη 

δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη 

να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους 

(ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 1). 

14 Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη 

δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη 

να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους 

(ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 1). 

Or. it 

 

Τροπολογία  26 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η κατάσταση αυτή άλλαξε πρόσφατα 

όσον αφορά τους ΓΤΟ που προορίζονται 

για καλλιέργεια, λόγω της έκδοσης, στις 13 

Μαρτίου 2015, της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/41214, για την τροποποίηση της 

οδηγία 2001/18/ΕΚ, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Οι 

νέες διατάξεις αποσκοπούν κυρίως στο να 

επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 

αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν να 

επιτρέψουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 

επικράτειά τους χωρίς να επηρεάζεται η 

αξιολόγηση του κινδύνου που 

προβλέπεται στο σύστημα της Ένωσης 

για την έγκριση των ΓΤΟ. Στόχος των 

μέτρων αυτών είναι η παροχή μεγαλύτερης 

(6) Η κατάσταση αυτή άλλαξε πρόσφατα 

όσον αφορά τους ΓΤΟ που προορίζονται 

για καλλιέργεια, λόγω της έκδοσης, στις 13 

Μαρτίου 2015, της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/41214, για την τροποποίηση της 

οδηγία 2001/18/ΕΚ, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Οι 

νέες διατάξεις αποσκοπούν κυρίως στο να 

επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 

αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν να 

επιτρέψουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 

επικράτειά τους. Στόχος των μέτρων αυτών 

είναι η παροχή μεγαλύτερης 

προβλεψιμότητας στους φορείς και ο 

περιορισμός της χρήσης από τα κράτη 

μέλη των ρητρών διασφάλισης που 
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προβλεψιμότητας στους φορείς και ο 

περιορισμός της χρήσης από τα κράτη 

μέλη των ρητρών διασφάλισης που 

προβλέπονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Επίσης, 

αναμένεται ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα 

έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για την έγκριση ΓΤΟ 

για καλλιέργεια. 

προβλέπονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Επίσης, 

αναμένεται ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα 

έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για την έγκριση ΓΤΟ 

για καλλιέργεια. 

__________________ __________________ 

14 Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη 

δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη 

να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους 

(ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 1). 

14 Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη 

δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη 

να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 

καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους 

(ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να βελτιωθεί η αξιολόγηση του κινδύνου όσον αφορά τους ΓΤΟ σε επίπεδο ΕΕ. Η EFSA 

πρέπει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία έγκρισης 

ΓΤΟ θα προβλέπει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας των πολιτών και του 

περιβάλλοντος και θα περιλαμβάνει, συνεπώς, την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων των ΓΤΟ, των επιπτώσεων σε μη στοχευόμενους οργανισμούς, των αρνητικών 

επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, καθώς και την ενσωμάτωση των διισταμένων επιστημονικών 

απόψεων, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους ΓΤΟ 

του Δεκεμβρίου 2008. 

 

Τροπολογία  27 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι λόγοι των τροποποιήσεων της 

οδηγίας 2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 

διαγράφεται 
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2015/412 όσον αφορά τους ΓΤΟ που 

προορίζονται για καλλιέργεια, είναι 

σημαντικοί και για άλλους ΓΤΟ και 

γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 

ζωοτροφές που καλύπτονται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. 

Πράγματι, τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή ή 

στο Συμβούλιο για την εκτελεστική 

απόφαση για την έγκριση προϊόντων που 

καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα οποία δεν 

προορίζονται για καλλιέργεια, είναι πάντα 

«δεν διατυπώνεται γνώμη» (δεν 

συγκεντρώθηκε ειδική πλειοψηφία ούτε 

υπέρ ούτε κατά της έγκρισης), ενώ 

υπάρχουν και κράτη μέλη στα οποία η 

χρήση των προϊόντων αυτών 

απαγορεύεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί 

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ώστε 

να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη 

να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη 

χρήση των ΓΤΟ και των γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, στο σύνολο ή σε τμήμα της 

επικράτειάς τους, βάσει επιτακτικών 

λόγων που συμφωνούν με το δίκαιο της 

Ένωσης και δεν συνδέονται με κινδύνους 

για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, 

ή για το περιβάλλον, επειδή οι κίνδυνοι 

αυτοί έχουν ήδη αξιολογηθεί σε επίπεδο 

Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η δυνατότητα 

αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τους 

ΓΤΟ που προορίζονται για καλλιέργεια 

και καλύπτονται ήδη από τις 

τροποποιήσεις που έγιναν στην οδηγία 

2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 2015/412. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 
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Τροπολογία  28 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι λόγοι των τροποποιήσεων της 

οδηγίας 2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 

2015/412 όσον αφορά τους ΓΤΟ που 

προορίζονται για καλλιέργεια, είναι 

σημαντικοί και για άλλους ΓΤΟ και 

γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 

ζωοτροφές που καλύπτονται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. 

Πράγματι, τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή ή στο 

Συμβούλιο για την εκτελεστική απόφαση 

για την έγκριση προϊόντων που 

καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα οποία δεν 

προορίζονται για καλλιέργεια, είναι πάντα 

«δεν διατυπώνεται γνώμη» (δεν 

συγκεντρώθηκε ειδική πλειοψηφία ούτε 

υπέρ ούτε κατά της έγκρισης)· ενώ 

υπάρχουν και κράτη μέλη στα οποία η 

χρήση των προϊόντων αυτών 

απαγορεύεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση 

των ΓΤΟ και των γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, στο σύνολο ή σε τμήμα της 

επικράτειάς τους, βάσει επιτακτικών 

λόγων που συμφωνούν με το δίκαιο της 

Ένωσης και δεν συνδέονται με κινδύνους 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, 

ή για το περιβάλλον, επειδή οι κίνδυνοι 

αυτοί έχουν ήδη αξιολογηθεί σε επίπεδο 

Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η δυνατότητα αυτή 

δεν θα πρέπει να ισχύει για τους ΓΤΟ που 

προορίζονται για καλλιέργεια και 

καλύπτονται ήδη από τις τροποποιήσεις 

(7) Οι λόγοι των τροποποιήσεων της 

οδηγίας 2001/18/ΕΚ με την οδηγία (ΕΕ) 

2015/412 όσον αφορά τους ΓΤΟ που 

προορίζονται για καλλιέργεια, είναι 

σημαντικοί και για άλλους ΓΤΟ και 

γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 

ζωοτροφές που καλύπτονται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. 

Πράγματι, τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή ή στο 

Συμβούλιο για την εκτελεστική απόφαση 

για την έγκριση προϊόντων που 

καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, τα οποία δεν 

προορίζονται για καλλιέργεια, είναι πάντα 

«δεν διατυπώνεται γνώμη» (δεν 

συγκεντρώθηκε ειδική πλειοψηφία ούτε 

υπέρ ούτε κατά της έγκρισης)· ενώ 

υπάρχουν και κράτη μέλη στα οποία η 

χρήση των προϊόντων αυτών 

απαγορεύεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση 

των ΓΤΟ και των γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, στο σύνολο ή σε τμήμα της 

επικράτειάς τους, ιδίως των ΓΤΟ από την 

αξιολόγηση του κινδύνου των οποίων δεν 

προκύπτει οριστική βεβαιότητα όσον 

αφορά την απουσία κινδύνων για το 

περιβάλλον και την υγεία.  Η δυνατότητα 

αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τους ΓΤΟ 

που προορίζονται για καλλιέργεια και 

καλύπτονται ήδη από τις τροποποιήσεις 

που έγιναν στην οδηγία 2001/18/ΕΚ με την 

οδηγία (ΕΕ) 2015/412. 
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που έγιναν στην οδηγία 2001/18/ΕΚ με την 

οδηγία (ΕΕ) 2015/412. 

Or. it 

 

Τροπολογία  29 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 

επιτρέπεται να εγκρίνουν μέτρα που 

περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση, στο 

σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς τους, 

ΓΤΟ ή γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών, ή ομάδας ΓΤΟ 

ή γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων 

και ζωοτροφών, αφού έχουν λάβει 

έγκριση, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα 

αυτά είναι αιτιολογημένα, με βάση 

επιτακτικούς λόγους σύμφωνους με το 

δίκαιο της Ένωσης, και συμφωνούν με 

τις αρχές της αναλογικότητας και της 

απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ 

εθνικών και μη εθνικών προϊόντων, 

καθώς και με το άρθρο 34, το άρθρο 36 

και το άρθρο 216 παράγραφος 2 της 

ΣΛΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  30 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 

επιτρέπεται να εγκρίνουν μέτρα που 

περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση, στο 

σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς τους, 

ΓΤΟ ή γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών, ή ομάδας ΓΤΟ 

ή γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, αφού έχουν λάβει έγκριση, με 

την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι 

αιτιολογημένα, με βάση επιτακτικούς 

λόγους σύμφωνους με το δίκαιο της 

Ένωσης, και συμφωνούν με τις αρχές της 

αναλογικότητας και της απαγόρευσης των 

διακρίσεων μεταξύ εθνικών και μη 

εθνικών προϊόντων, καθώς και με το 

άρθρο 34, το άρθρο 36 και το άρθρο 216 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

(8) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 

επιτρέπεται να εγκρίνουν μέτρα που 

περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση, στο 

σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς τους, 

ΓΤΟ ή γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών, ή ομάδας ΓΤΟ 

ή γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, αφού έχουν λάβει έγκριση, με 

την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι 

αιτιολογημένα, με βάση λόγους 

σύμφωνους με το δίκαιο της Ένωσης, και 

συμφωνούν με τις αρχές της 

αναλογικότητας και της απαγόρευσης των 

διακρίσεων μεταξύ εθνικών και μη 

εθνικών προϊόντων, καθώς και με το 

άρθρο 34, το άρθρο 36 και το άρθρο 216 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

Or. it 

 

Τροπολογία  31 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 

επιτρέπεται να εγκρίνουν μέτρα που 

περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση, στο 

σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς τους, 

ΓΤΟ ή γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών, ή ομάδας ΓΤΟ 

ή γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, αφού έχουν λάβει έγκριση, με 

την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι 

αιτιολογημένα, με βάση επιτακτικούς 

λόγους σύμφωνους με το δίκαιο της 

Ένωσης, και συμφωνούν με τις αρχές της 

αναλογικότητας και της απαγόρευσης των 

διακρίσεων μεταξύ εθνικών και μη 

(8) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 

επιτρέπεται να εγκρίνουν μέτρα που 

περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση, στο 

σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς τους, 

ΓΤΟ ή γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών, ή ομάδας ΓΤΟ 

ή γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, αφού έχουν λάβει έγκριση. 
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εθνικών προϊόντων, καθώς και με το 

άρθρο 34, το άρθρο 36 και το άρθρο 216 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 

επιτρέπεται να εγκρίνουν μέτρα που 

περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση, στο 

σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς τους, 

ΓΤΟ ή γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών, ή ομάδας ΓΤΟ 

ή γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, αφού έχουν λάβει έγκριση, με 

την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι 

αιτιολογημένα, με βάση επιτακτικούς 

λόγους σύμφωνους με το δίκαιο της 

Ένωσης, και συμφωνούν με τις αρχές της 

αναλογικότητας και της απαγόρευσης των 

διακρίσεων μεταξύ εθνικών και μη 

εθνικών προϊόντων, καθώς και με το 

άρθρο 34, το άρθρο 36 και το άρθρο 216 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

(8) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 

επιτρέπεται να εγκρίνουν μέτρα που 

περιορίζουν ή απαγορεύουν τη διάθεση 

στην αγορά, στο σύνολο ή σε μέρος της 

επικράτειάς τους, ΓΤΟ ή γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, ή ομάδας ΓΤΟ ή γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών, αφού έχουν λάβει έγκριση, με 

την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι 

αιτιολογημένα, με βάση επιτακτικούς 

λόγους σύμφωνους με το δίκαιο της 

Ένωσης, και συμφωνούν με τις αρχές της 

αναλογικότητας και της απαγόρευσης των 

διακρίσεων μεταξύ εθνικών και μη 

εθνικών προϊόντων, καθώς και με το 

άρθρο 34, το άρθρο 36 και το άρθρο 216 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «διάθεση στην αγορά» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον και από 

νομική άποψη είναι ορθότερος, δεδομένου ότι ήδη δίνεται ο ορισμός του στο άρθρο 2 

παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.   Επιπλέον, εκτός από την έλλειψη 

ασφάλειας του δικαίου, θα δημιουργούνταν επίσης προβλήματα εφαρμογής και συμμόρφωσης, 

καθώς μπορεί να συμβεί ένα κράτος μέλος να απαγορεύει μεν τη χρήση, αλλά να μην 

προβλέπεται τίποτα όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά.   Για νομικούς και πρακτικούς λόγους 

θεωρείται ότι ο κατάλληλος όρος είναι η «διάθεση στην αγορά».  
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Τροπολογία  33 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να αναφέρονται στη 

χρήση και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία 

και τις εισαγωγές γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  34 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να αναφέρονται στη 

χρήση και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία 

και τις εισαγωγές γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  35 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να αναφέρονται στη 

χρήση και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία 

και τις εισαγωγές γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών. 

(9) Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να αναφέρονται στη 

διάθεση στην αγορά και όχι στην 

ελεύθερη κυκλοφορία και τις εισαγωγές 

γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «διάθεση στην αγορά» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον και από 

νομική άποψη είναι ορθότερος, δεδομένου ότι ήδη δίνεται ο ορισμός του στο άρθρο 2 

παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.   Επιπλέον, εκτός από την έλλειψη 

ασφάλειας του δικαίου, θα δημιουργούνταν επίσης προβλήματα εφαρμογής και συμμόρφωσης, 

καθώς μπορεί να συμβεί ένα κράτος μέλος να απαγορεύει μεν τη χρήση, αλλά να μην 

προβλέπεται τίποτα όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά.   Για νομικούς και πρακτικούς λόγους 

θεωρείται ότι ο κατάλληλος όρος είναι η «διάθεση στην αγορά».  

 

Τροπολογία  36 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Το επίπεδο προστασίας στην Ένωση 

για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 

και για το περιβάλλον, που έχει επιτευχθεί 

με τη διαδικασία έγκρισης η οποία 

προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003 απαιτεί ενιαία 

επιστημονική αξιολόγηση σε ολόκληρη 

την Ένωση, και ο παρών κανονισμός δεν 

θα πρέπει να μεταβάλει αυτή την 

διαγράφεται 
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κατάσταση. Συνεπώς, για να αποφευχθεί 

τυχόν σύγχυση με τις αρμοδιότητες που 

χορηγούνται στους αξιολογητές και τους 

διαχειριστές των κινδύνων στο πλαίσιο 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα 

κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 

να χρησιμοποιούν λόγους που σχετίζονται 

με κινδύνους για την υγεία και το 

περιβάλλον, οι οποίοι θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που έχει ήδη θεσπιστεί με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, και 

ιδίως τα άρθρα 10, 22 και 34. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  37 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Το επίπεδο προστασίας στην Ένωση 

για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 

και για το περιβάλλον, που έχει επιτευχθεί 

με τη διαδικασία έγκρισης η οποία 

προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 απαιτεί ενιαία επιστημονική 

αξιολόγηση σε ολόκληρη την Ένωση, και 

ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 

μεταβάλει αυτή την κατάσταση. Συνεπώς, 

για να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση με τις 

αρμοδιότητες που χορηγούνται στους 

αξιολογητές και τους διαχειριστές των 

κινδύνων στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν λόγους που σχετίζονται με 

(10) Το επίπεδο προστασίας στην Ένωση 

για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 

και για το περιβάλλον, που έχει επιτευχθεί 

με τη διαδικασία έγκρισης η οποία 

προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 απαιτεί ενιαία επιστημονική 

αξιολόγηση σε ολόκληρη την Ένωση, και 

ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 

μεταβάλει αυτή την κατάσταση. Παρά 

ταύτα, ελλείψει οριστικής επιστημονικής 

βεβαιότητας σχετικά με τη απουσία 

κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία 

από τη χρήση ΓΤΟ, ανατίθεται στα κράτη 

μέλη το καθήκον της θέσπισης εθνικών 

μέτρων για τη διαχείριση του κινδύνου. 
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κινδύνους για την υγεία και το 

περιβάλλον, οι οποίοι θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που έχει ήδη θεσπιστεί με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, και 

ιδίως τα άρθρα 10, 22 και 34. 

Or. it 

 

Τροπολογία  38 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Το επίπεδο προστασίας στην Ένωση 

για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 

και για το περιβάλλον, που έχει επιτευχθεί 

με τη διαδικασία έγκρισης η οποία 

προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 απαιτεί ενιαία επιστημονική 

αξιολόγηση σε ολόκληρη την Ένωση, και 

ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 

μεταβάλει αυτή την κατάσταση. 

Συνεπώς, για να αποφευχθεί τυχόν 

σύγχυση με τις αρμοδιότητες που 

χορηγούνται στους αξιολογητές και τους 

διαχειριστές των κινδύνων στο πλαίσιο 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα 

κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 

να χρησιμοποιούν λόγους που σχετίζονται 

με κινδύνους για την υγεία και το 

περιβάλλον, οι οποίοι θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που έχει ήδη θεσπιστεί με τον 

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

(10) Το επίπεδο προστασίας στην Ένωση 

για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 

και για το περιβάλλον, που έχει επιτευχθεί 

με τη διαδικασία έγκρισης η οποία 

προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 απαιτεί ενιαία επιστημονική 

αξιολόγηση σε ολόκληρη την Ένωση, η 

οποία σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου σχετικά με τους ΓΤΟ που 

ενέκρινε το Συμβούλιο Περιβάλλοντος 

στις 4 Δεκεμβρίου 2008 πρέπει να 

αναθεωρηθούν προκειμένου να βελτιωθεί 

η ποιότητα της διαδικασίας. Έως τότε 
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιούν λόγους που σχετίζονται με 

κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, 

ιδίως όταν το πράττουν βασιζόμενα σε 

προβληματισμούς της κοινωνίας των 

πολιτών στη χώρα τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να βελτιωθεί η αξιολόγηση του κινδύνου όσον αφορά τους ΓΤΟ σε επίπεδο ΕΕ. Η EFSA 

πρέπει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία έγκρισης 



 

AM\1072901EL.doc 31/44 PE567.727v01-00 

 EL 

ΓΤΟ θα προβλέπει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας των πολιτών και του 

περιβάλλοντος και θα περιλαμβάνει, συνεπώς, την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων των ΓΤΟ, των επιπτώσεων σε μη στοχευόμενους οργανισμούς, των αρνητικών 

επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, καθώς και την ενσωμάτωση των διισταμένων επιστημονικών 

απόψεων, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους ΓΤΟ 

του Δεκεμβρίου 2008. 

 

Τροπολογία  39 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα μέτρα που θέσπισαν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 

θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 

διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 

σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου 

εξέτασης και πληροφόρησης που ορίζεται 

στον παρόντα κανονισμό, δεν χρειάζεται 

να προβλεφθεί επιπλέον η εφαρμογή της 

οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Οι 

τροποποιήσεις που γίνονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τον 

παρόντα κανονισμό προβλέπουν ότι τα 

κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν ή να 

απαγορεύσουν τη χρήση ΓΤΟ ή γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών στο σύνολο ή σε τμήμα της 

επικράτειάς τους για όλη τη διάρκεια 

ισχύος της έγκρισης, με την προϋπόθεση 

ότι έχει παρέλθει η ταχθείσα ανασταλτική 

προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας 

δόθηκε η δυνατότητα στην Επιτροπή και 

στα άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν 

παρατηρήσεις σχετικά με τα 

προτεινόμενα μέτρα. Το ενδιαφερόμενο 

κράτος μέλος θα πρέπει, επομένως, να 

κοινοποιεί σχέδιο αυτών των μέτρων 

στην Επιτροπή τουλάχιστον 3 μήνες πριν 

την έγκρισή τους ώστε να δοθεί η 

διαγράφεται 
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ευκαιρία στην Επιτροπή και στα κράτη 

μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις, κατά 

το διάστημα δε αυτό δεν θα πρέπει να 

εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα 

μέτρα. Με το πέρας της ταχθείσας 

ανασταλτικής περιόδου τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να μπορούν να εγκρίνουν τα μέτρα 

όπως προτάθηκαν αρχικά ή όπως 

τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη 

οι παρατηρήσεις της Επιτροπής ή των 

κρατών μελών. Θα πρέπει να επιτρέπεται 

στα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην 

Επιτροπή τα μέτρα σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό πριν εγκριθεί το 

προϊόν που αφορούν τα εν λόγω μέτρα, 

ώστε ο περιορισμός ή η απαγόρευση να 

αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της ενωσιακής έγκρισης. 

__________________  

15 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 

μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 

τομέα των τεχνικών προτύπων και 

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 

με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.07.1998, 

σ. 37). 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  40 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα μέτρα που θέσπισαν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 

θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 

διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 

σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου 

εξέτασης και πληροφόρησης που ορίζεται 

στον παρόντα κανονισμό, δεν χρειάζεται 

να προβλεφθεί επιπλέον η εφαρμογή της 

οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Οι 

τροποποιήσεις που γίνονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τον 

παρόντα κανονισμό προβλέπουν ότι τα 

κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν ή να 

απαγορεύσουν τη χρήση ΓΤΟ ή γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών 

στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 

τους για όλη τη διάρκεια ισχύος της 

έγκρισης, με την προϋπόθεση ότι έχει 

παρέλθει η ταχθείσα ανασταλτική 

προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας 

δόθηκε η δυνατότητα στην Επιτροπή και 

στα άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν 

παρατηρήσεις σχετικά με τα προτεινόμενα 

μέτρα. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα 

πρέπει, επομένως, να κοινοποιεί σχέδιο 

αυτών των μέτρων στην Επιτροπή 

τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έγκρισή τους 

ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην Επιτροπή 

και στα κράτη μέλη να υποβάλουν 

παρατηρήσεις, κατά το διάστημα δε αυτό 

δεν θα πρέπει να εγκρίνει ούτε να 

εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Με το πέρας της 

ταχθείσας ανασταλτικής περιόδου τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

εγκρίνουν τα μέτρα όπως προτάθηκαν 

αρχικά ή όπως τροποποιήθηκαν για να 

ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της 

Επιτροπής ή των κρατών μελών. Θα πρέπει 

να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 

κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πριν 

εγκριθεί το προϊόν που αφορούν τα εν 

λόγω μέτρα, ώστε ο περιορισμός ή η 

(11) Τα μέτρα που θέσπισαν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 

θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 

διαδικασίας εξέτασης και πληροφόρησης 

σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου 

εξέτασης και πληροφόρησης που ορίζεται 

στον παρόντα κανονισμό, δεν χρειάζεται 

να προβλεφθεί επιπλέον η εφαρμογή της 

οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Οι 

τροποποιήσεις που γίνονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τον 

παρόντα κανονισμό προβλέπουν ότι τα 

κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν ή να 

απαγορεύσουν τη χρήση ΓΤΟ ή γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών 

στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 

τους για όλη τη διάρκεια ισχύος της 

έγκρισης, με την προϋπόθεση ότι έχει 

παρέλθει η ταχθείσα ανασταλτική 

προθεσμία, κατά τη διάρκεια της οποίας 

δόθηκε η δυνατότητα στην Επιτροπή και 

στα άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν μη 

δεσμευτικές παρατηρήσεις σχετικά με τα 

προτεινόμενα μέτρα. Το ενδιαφερόμενο 

κράτος μέλος θα πρέπει, επομένως, να 

κοινοποιεί σχέδιο αυτών των μέτρων στην 

Επιτροπή τουλάχιστον 3 μήνες πριν την 

έγκρισή τους ώστε να δοθεί η ευκαιρία 

στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να 

υποβάλουν μη δεσμευτικές παρατηρήσεις, 

κατά το διάστημα δε αυτό δεν θα πρέπει να 

εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. 

Με το πέρας της ταχθείσας ανασταλτικής 

περιόδου τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να εγκρίνουν τα μέτρα όπως 

προτάθηκαν αρχικά ή όπως 

τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι 

παρατηρήσεις της Επιτροπής ή των κρατών 

μελών. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα 

κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην 

Επιτροπή τα μέτρα σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό πριν εγκριθεί το 

προϊόν που αφορούν τα εν λόγω μέτρα, 
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απαγόρευση να αρχίζει να ισχύει από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της ενωσιακής 

έγκρισης. 

ώστε ο περιορισμός ή η απαγόρευση να 

αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της ενωσιακής έγκρισης. 

__________________ __________________ 

15Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 

των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 

και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 

της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 

204 της 21.07.1998, σ. 37). 

15Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 

των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 

και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 

της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 

204 της 21.07.1998, σ. 37). 

Or. it 

 

Τροπολογία  41 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Στην περίπτωση κατά την οποία ένα 

προϊόν είχε χρησιμοποιηθεί νομίμως πριν 

ένα κράτος μέλος λάβει μέτρα σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 

δοθεί στις φορείς επαρκής χρόνος για να 

είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση του 

προϊόντος από την αγορά. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  42 

Lynn Boylan 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Στην περίπτωση κατά την οποία ένα 

προϊόν είχε χρησιμοποιηθεί νομίμως πριν 

ένα κράτος μέλος λάβει μέτρα σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 

δοθεί στις φορείς επαρκής χρόνος για να 

είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση του 

προϊόντος από την αγορά. 

(12) Στην περίπτωση κατά την οποία ένα 

προϊόν είχε διατεθεί στην αγορά νομίμως 

πριν ένα κράτος μέλος λάβει μέτρα 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα 

πρέπει να δοθεί στις φορείς επαρκής 

χρόνος για να είναι δυνατή η σταδιακή 

κατάργηση του προϊόντος από την αγορά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «διάθεση στην αγορά» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον και από 

νομική άποψη είναι ορθότερος, δεδομένου ότι ήδη δίνεται ο ορισμός του στο άρθρο 2 

παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.   Επιπλέον, εκτός από την έλλειψη 

ασφάλειας του δικαίου, θα δημιουργούνταν επίσης προβλήματα εφαρμογής και συμμόρφωσης, 

καθώς μπορεί να συμβεί ένα κράτος μέλος να απαγορεύει μεν τη χρήση, αλλά να μην 

προβλέπεται τίποτα όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά.   Για νομικούς και πρακτικούς λόγους 

θεωρείται ότι ο κατάλληλος όρος είναι η «διάθεση στην αγορά».  

 

Τροπολογία  43 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού, τα οποία 

περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση 

ΓΤΟ και γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών δεν θα πρέπει 

να επηρεάζουν τη χρήση αυτών των 

προϊόντων σε άλλα κράτη μέλη, καθώς 

και προϊόντων που προκύπτουν από την 

κατανάλωσή τους. Επιπλέον, ο παρών 

κανονισμός και τα εθνικά μέτρα που 

εγκρίνονται δυνάμει του δεν θα πρέπει να 

θίγουν τις απαιτήσεις του ενωσιακού 

διαγράφεται 
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δικαίου όσον αφορά την ακούσια και 

τυχαία παρουσία γενετικώς 

τροποποιημένου υλικού σε άλλα προϊόντα 

και δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση των 

προϊόντων που συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις αυτές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για την 

τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  44 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, 

(14) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση αυτής αιτιολογικής σκέψης είναι αναγκαία στο πλαίσιο των τροπολογιών για 

την τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτάθηκε από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  45 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003  

Άρθρο 34α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[…] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Συνδέεται με την τροπολογία 46. Σύμφωνα με όσα υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής, οι 

κανόνες έγκρισης των ΓΤΟ πρέπει να τροποποιηθούν. Έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή ότι 

η έγκριση των ΓΤΟ αποτελεί ειδική περίπτωση, δεδομένου ότι «η μη διατύπωση γνώμης» είναι 

το συνηθισμένο αποτέλεσμα των ψηφοφοριών στις επιτροπές.  Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 182/2011, ούτως ώστε να παρέχει σαφείς ενδείξεις προς 

την Επιτροπή για τις περιπτώσεις αυτές.   Η διατήρηση των κανόνων σε επίπεδο ΕΕ όπως είναι 

σήμερα δεν συνιστά λύση. 

 

Τροπολογία  46 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

τροποποιείται ως εξής: 

 
(1) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

αιτιολογική σκέψη 11α (νέο): 

 (11α) (νέο) Ο τομέας των εγκρίσεων ΓΤΟ, 

είτε μέσω της οδηγίας 2001/18/ΕΚ είτε 

μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003, είναι ο μόνος τομέας στον 

οποίο συστηματικά δεν διατυπώνεται 

γνώμη ούτε από την αρμόδια επιτροπή 

ούτε από το Συμβούλιο (δεν 

συγκεντρώνεται ειδική πλειοψηφία ούτε 

υπέρ ούτε κατά της έγκρισης). Ωστόσο, 

δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πολύ 

ευαίσθητο τομέα για τους ευρωπαίους 

πολίτες, η Επιτροπή χρειάζεται σαφείς 

κατευθύνσεις περί του πρακτέου στις 

περιπτώσεις αυτές. 
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(2) Η αιτιολογική σκέψη 14 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 
(14) Όταν εξετάζεται η έκδοση άλλων 

σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που 

αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς, 

ιδίως τη φορολόγηση, την υγεία των 

καταναλωτών, την ασφάλεια των 

τροφίμων και την προστασία του 

περιβάλλοντος, η Επιτροπή, προκειμένου 

να επιτευχθεί μια ισόρροπη λύση, θα 

ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 

κατά τρόπον ώστε να μην 

αντιστρατεύεται οιαδήποτε κρατούσα 

θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της 

επιτροπής προσφυγής κατά της 

καταλληλότητας μιας εκτελεστικής 

πράξης. Όσον αφορά τον ευαίσθητο 

τομέα των εγκρίσεων ΓΤΟ, δεν θα πρέπει 

να εγκρίνεται σχέδιο εκτελεστικής πράξης 

για την έγκριση ΓΤΟ εάν η απλή 

πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν 

την επιτροπή είναι αντίθετη. 
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(3) Στο άρθρο 6, παρεμβάλλεται η 

ακόλουθη παράγραφος 3α (νέο): 

 
(3α) (νέο) «Εφόσον δεν εκδοθεί 

γνωμοδότηση σύμφωνα με το δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 3, και σε 

περίπτωση που το σχέδιο εκτελεστικής 

πράξης αφορά αίτηση έγκρισης ενός 

ΓΤΟ, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ 

ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1829/2003, η 

Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης.» 

 (4) Στο άρθρο 11 παρεμβάλλεται το 

ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: 

 «Στην περίπτωση που το σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης αφορά αίτηση 

έγκρισης ενός ΓΤΟ, σύμφωνα με την 

οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003, και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έχει ταχθεί κατά της 

έγκρισης, π.χ. μέσω ψηφίσματος, η 

Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Συνδέεται με την τροπολογία 45. Σύμφωνα με όσα υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής, οι 

κανόνες έγκρισης των ΓΤΟ πρέπει να τροποποιηθούν. Έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή ότι 

η έγκριση των ΓΤΟ αποτελεί ειδική περίπτωση, δεδομένου ότι «η μη διατύπωση γνώμης» είναι 

το συνηθισμένο αποτέλεσμα των ψηφοφοριών στις επιτροπές.  Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 182/2011, ούτως ώστε να παρέχει σαφείς ενδείξεις προς 

την Επιτροπή για τις περιπτώσεις αυτές.   Η διατήρηση των κανόνων σε επίπεδο ΕΕ όπως είναι 

σήμερα δεν συνιστά λύση. 

 

Τροπολογία  47 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003  

Άρθρο 34α – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 

μέτρα για τον περιορισμό ή την 

απαγόρευση της χρήσης των προϊόντων 

που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 τα οποία 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

μέτρα αυτά: 

διαγράφεται 

α) είναι αιτιολογημένα και βασίζονται σε 

επιτακτικούς λόγους σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης, δεν έρχονται σε 

καμία περίπτωση σε αντίθεση με την 

αξιολόγηση των κινδύνων που διεξάγεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού· 

 

β) είναι αναλογικά και δεν εισάγουν 

διακρίσεις. 

 

Or. it 

 

Τροπολογία  48 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003  

Άρθρο 34α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 

μέτρα για τον περιορισμό ή την 

απαγόρευση της χρήσης των προϊόντων 

που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 τα οποία 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

μέτρα αυτά: 

1. Τα κράτη μέλη, ενεργώντας ως 

διαχειριστές του κινδύνου, μπορούν να 

θεσπίσουν μέτρα για τον περιορισμό ή την 

απαγόρευση της χρήσης των προϊόντων 

που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 τα οποία 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, σε περίπτωση που η 

αξιολόγηση του κινδύνου δεν επιτρέπει να 

αποκλεισθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η 

απουσία κινδύνου για το περιβάλλον και 

την υγεία από τα προϊόντα αυτά. Τα μέτρα 

αυτά πρέπει να βασίζονται σε παράγοντες 
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σύμφωνους με το δίκαιο της Ένωσης, οι 

οποίοι είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν 

διακρίσεις.  

Or. it 

 

Τροπολογία  49 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2002 

Άρθρο 34α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 

μέτρα για τον περιορισμό ή την 

απαγόρευση της χρήσης των προϊόντων 

που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 τα οποία 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

μέτρα αυτά: 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 

μέτρα για τον περιορισμό ή την 

απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά των 

προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 

παράγραφος 1 τα οποία εγκρίνονται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπό 

την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «διάθεση στην αγορά» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον και από 

νομική άποψη είναι ορθότερος, δεδομένου ότι ήδη δίνεται ο ορισμός του στο άρθρο 2 

παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.   Επιπλέον, εκτός από την έλλειψη 

ασφάλειας του δικαίου, θα δημιουργούνταν επίσης προβλήματα εφαρμογής και συμμόρφωσης, 

καθώς μπορεί να συμβεί ένα κράτος μέλος να απαγορεύει μεν τη χρήση, αλλά να μην 

προβλέπεται τίποτα όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά.   Για νομικούς και πρακτικούς λόγους 

θεωρείται ότι ο κατάλληλος όρος είναι η «διάθεση στην αγορά».  

 

Τροπολογία  50 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003  

Άρθρο 34α – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) είναι αιτιολογημένα και βασίζονται σε 

επιτακτικούς λόγους σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης, δεν έρχονται σε 

καμία περίπτωση σε αντίθεση με την 

αξιολόγηση των κινδύνων που διεξάγεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού· 

Διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  51 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

Άρθρο 34α – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) είναι αιτιολογημένα και βασίζονται σε 

επιτακτικούς λόγους σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης, δεν έρχονται σε 

καμία περίπτωση σε αντίθεση με την 

αξιολόγηση των κινδύνων που διεξάγεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού· 

(α) είναι αιτιολογημένα και βασίζονται σε 

απαιτήσεις σχετικά με την ακεραιότητα 

των προϊόντων, τη διατροφή, την 

προστασία της υγείας και την ασφάλεια, 

οι οποίες αξιολογούνται κυριαρχικά από 

το εκάστοτε κράτος μέλος σύμφωνα με 

την αξιολόγηση του κινδύνου που 

διενέργησαν οι αρμόδιες αρχές του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003  

Άρθρο 34α – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) είναι αιτιολογημένα και βασίζονται σε α) είναι αιτιολογημένα και βασίζονται σε 
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επιτακτικούς λόγους σύμφωνα με το δίκαιο 

της Ένωσης, δεν έρχονται σε καμία 

περίπτωση σε αντίθεση με την αξιολόγηση 

των κινδύνων που διεξάγεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού· 

επιτακτικούς λόγους σύμφωνα με το δίκαιο 

της Ένωσης, δεν έρχονται σε καμία 

περίπτωση σε αντίθεση με την αξιολόγηση 

των κινδύνων που διεξάγεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 

προκειμένου να μην υπάρχει παρέμβαση 

στις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί 

στους αρμόδιους για τον κίνδυνο· 

Or. it 

 

Τροπολογία  53 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003  

Άρθρο 34α – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) είναι αναλογικά και δεν εισάγουν 

διακρίσεις. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  54 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003  

Άρθρο 34α – παράγραφος 1 – στοιχείο βα (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την 

αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

αγαθών που προβλέπεται στη Συνθήκη 

σχετικά με τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την 

προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η τήρηση 

των ειδικών κανόνων επισήμανσης που 

εφαρμόζονται για τα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ και 
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οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1830/2003. 

Or. it 

Τροπολογία  55 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

Άρθρο 34α – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α. Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει 

τα κράτη μέλη να αποφασίζουν 

κυριαρχικά να διατηρήσουν ή να 

εισαγάγουν στην επικράτειά τους 

περιορισμούς και απαγορεύσεις 

ιδιωτικών και δημόσιων δοκιμών ΓΤΟ, 

εάν αυτό είναι αναγκαίο για την 

εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 

απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία και 

ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα και τις 

υφιστάμενες παραγωγές βιολογικής 

γεωργίας. 

Or. en 

 


