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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

P8_TA(2017)0215 

Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο 

εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά 

προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο 

αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα και ζωοτροφές (D050183 – 2017/2674(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της 

διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D050183), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα και ζωοτροφές1, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 

2, το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,  

– έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 

υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 

27 Μαρτίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,  

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη 

θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη 

μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή2,  

                                                 
1  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1. 
2  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 



 

 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 26 Οκτωβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε στις 

5 Δεκεμβρίου 20161, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση 

κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της 

άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση 

γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών2, 

                                                 
1  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633. 
2  – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 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 (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110),  

– Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 

2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης 

στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456), 

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης 

της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 

αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 

87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040), 

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης 

της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 

αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 

87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039), 

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης 

της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 

αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-

2) (P8_TA(2016)0038), 

– Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 

Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 

αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 

× MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή 

τριών σειρών από αυτές τις σειρές (P8_TA(2016)0271), 

– Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 

Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου 

(Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272), 

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 

Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς 

καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 

(P8_TA(2016)0388), 

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 

Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς 

τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0389), 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633


 

 

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 

Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Νοεμβρίου 2010, η εταιρεία Dow AgroSciences 

Europe υπέβαλε στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών, αίτηση για τη διάθεση 

στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, 

αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 

17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση 

κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου DAS-

40278-9 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτό ή το περιέχουν για άλλες χρήσεις 

εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο είδος αραβοσίτου, 

εξαιρουμένης της καλλιέργειας· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 

και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 

20161· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αραβόσιτος DAS-40278-9 εκφράζει την πρωτεΐνη AAD-1 η 

οποία προσδίδει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα 2,4-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,4-D) 

και αρυλοξυφαινοξυπροπιονικό οξύ (AOPP)· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανεξάρτητη έρευνα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους 

κινδύνους που ενέχει η δραστική ουσία 2,4-D όσον αφορά την ανάπτυξη εμβρύων, τις 

γενετικές ανωμαλίες και τις ενδοκρινικές διαταραχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι 

σαφές εάν και σε ποιο βαθμό τα προϊόντα 2,4-D περιέχουν προσμείξεις εξαιρετικά 

τοξικών διοξινών και φουρανίων που είναι καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο και 

                                                                                                                                                         

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 

Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς 

τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (P8_TA(2016)0386), 

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 

Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς 

τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (P8_TA(2016)0387), 

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 

Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 

αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 

3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390), 

– Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 

Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, 

αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × 

MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό 

δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 

(P8_TA(2017)0123). 
1  Διατίθεται στον ιστότοπο: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633


 

 

ενδοκρινικοί διαταράκτες και που παραμένουν στο περιβάλλον και συσσωρεύονται 

στην τροφική αλυσίδα1·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της δραστικής ουσίας 2,4-D ανανεώθηκε το 2015· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία προσμείξεων όπως διοξινών και 

φουρανίων κάτω από ορισμένα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει ακόμη να 

υποβληθούν πληροφορίες από τον αιτούντα σχετικά με τις πιθανές ενδοκρινικές 

ιδιότητες της ουσίας2· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια εισαγωγής του αραβοσίτου DAS-40278-9 στην Ένωση 

θα οδηγούσε αναμφίβολα σε αύξηση της καλλιέργειάς του σε άλλες περιοχές του 

κόσμου, με αντίστοιχη αύξηση στη χρήση ζιζανιοκτόνων με βάση την ουσία 2,4-D· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη έρευνα εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με 

σημαντικά κενά στη συγκριτική αξιολόγηση, σοβαρά κενά όσον αφορά την 

τοξικολογική αξιολόγηση (π.χ. το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε καμία δοκιμή ολόκληρου 

του φυτού σε μελέτη διατροφής, δεν ελήφθησαν υπόψη μακροπρόθεσμα ή σωρευτικά 

αποτελέσματα, δεν εξετάστηκε η επίπτωση στα αναπαραγωγικά συστήματα και 

σημειώθηκαν μεθοδολογικές ατέλειες στο πλαίσιο των μελετών σε ζώα) και αβέβαιη 

εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στο ανοσοποιητικό σύστημα3· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης υποβλήθηκαν από 

κράτη μέλη πολλές επικριτικές παρατηρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις 

αυτές αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα εξής θέματα: ελλιπή ή ανεπαρκή δεδομένα, 

ελλιπείς εξηγήσεις, αντιφατικές δηλώσεις στην αίτηση, ανεπαρκής σχεδιασμός δοκιμής, 

ελλείψεις δοκιμών, π.χ. όσον αφορά την αλλεργιογένεση, αμφισβητήσιμα 

αποτελέσματα των μελετών αξιολόγησης της ασφάλειας, έλλειψη μελέτης υποχρόνιας 

τοξικότητας 90 ημερών με ολόκληρο το τρόφιμο, γεγονός που καθιστά αδύνατη την 

εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου κατανάλωσης προϊόντων διατροφής με αραβόσιτο, 

καθώς και την επιλογή και τον σχεδιασμό των μελετών που λαμβάνονται υπόψη για την 

αξιολόγηση του κινδύνου4· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις ανησυχίες αυτές, η EFSA έκρινε ότι η 

παρακολούθηση των τροφίμων/ζωοτροφών μετά τη διάθεση στην αγορά αραβοσίτου 

DAS-40278-9, δεν ήταν απαραίτητη· 

                                                 
1  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-

2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf 
2  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2033 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2015, 

για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας 2,4-D, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την 

τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της 

Επιτροπής (ΕΕ L 298 της 14.11.2015, σ. 8). 
3  Bauer-Panskus/Then: Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση από τη DOW 

AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς 

τροποποιημένου ανθεκτικού στα ζιζανιοκτόνα αραβόσιτου DAS-40278-9 που 

διατίθεται στον ιστότοπο: https://www.testbiotech.org/node/1862 
4  Βλ. Μητρώο Ερωτήσεων της EFSA, Παράρτημα Ζ στην υπ’ αριθ. EFSA-Q-2010-

01326 ερώτηση, που διατίθεται στον ιστότοπο: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-

Q-2010-01326 

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
https://www.testbiotech.org/node/1862
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326


 

 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα 

και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 

27 Μαρτίου 2017, δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

16 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 9 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 

36,22 % μόνο του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και 3 κράτη μέλη απέσχον· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 που υποβλήθηκε στις 

22 Απριλίου 2015 σχετικά με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίσουν ή να 

απαγορεύσουν την χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην 

επικράτειά τους (COM(2015)0177), όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής 

πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, 

από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των 

κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της 

τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία 

συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την 

έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την 

πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική1· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της 

22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 στις 

28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση2 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει 

και να υποβάλει νέα πρόταση· 

ΙΒ. έχοντας υπόψη την αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 για τη 

θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη 

μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, αναφέρει σαφώς 

τα εξής: «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.»· 

1. εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές 

αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· 

2. εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το 

δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

                                                 
1  Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την 

επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για 

την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016). 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0379. 



 

 

Συμβουλίου1, να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 

της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, 

του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της· 

4. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για 

την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών έως ότου η διαδικασία 

αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της 

ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

 

 

                                                 
1  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. 


