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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 

από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/EΚ για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, όσον αφορά τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή 
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0920)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0031/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο)

Άρθρο 7, παράγραφος 3, εισαγωγή (Οδηγία 2001/18/ΕΚ)

-(1) Στο άρθρο 7, παράγραφος 3 το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"3. Η Επιτροπή αποφασίζει για κάθε 
πρόταση. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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άρθρο 30 παράγραφος 3 δεδομένου ότι 
αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια της 
συμπλήρωσής της. Στην απόφαση αυτή 
ορίζονται οι στοιχειώδεις τεχνικές 
πληροφορίες του παραρτήματος III, οι 
οποίες απαιτούνται για την εκτίμηση των 
τυχόν προβλέψιμων κινδύνων της 
ελευθέρωσης, ιδίως δε:"

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)

Άρθρο 18, παράγραφος 1 (Οδηγία 2001/18/EΚ)

(1α) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Εάν μια αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή 
προβάλλει και διατηρεί αντίρρηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 15, 17 και 20, 
εκδίδεται και δημοσιεύεται απόφαση 
εντός 120 ημερών. Η απόφαση αυτή 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 
3. Εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 30 
παράγραφος 3 δεδομένου ότι αποσκοπεί 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας δια της 
συμπλήρωσής της.
Κατά τον υπολογισμό της περιόδου των 
120 ημερών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
περίοδοι κατά τις οποίες η Επιτροπή 
αναμένει τυχόν περαιτέρω πληροφορίες 
που ζήτησε από τον κοινοποιούντα ή τη 
γνώμη μιας επιστημονικής επιτροπής η 
οποία ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
28. Η Επιτροπή αιτιολογεί κάθε αίτηση 
για περισσότερες πληροφορίες και 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα 
αιτήματά της προς τον κοινοποιούντα. Η 
περίοδος κατά την οποία η Επιτροπή 
αναμένει τη γνώμη της επιστημονικής 
επιτροπής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 
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ημέρες.
Η περίοδος την οποία χρειάζονται το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για να αποφανθούν σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 30 
παράγραφος 3 δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

Άρθρο 21, παράγραφος 3 (Οδηγία 2001/18/EΚ)

(2α) Στο άρθρο 21, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Για προϊόντα που προορίζονται για 
άμεση επεξεργασία, η παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζεται σε ίχνη επιτρεπόμενων ΓΤΟ 
σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 0,9% ή 
χαμηλότερα όρια, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτά τα ίχνη είναι τυχαία ή τεχνικώς 
αναπόφευκτα. 
Η Επιτροπή καθορίζει τα κατώτατα όρια 
που εμφαίνονται στην προηγούμενη 
υποπαράγραφο. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 30 παράγραφος 3."

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Β (νέο)

Άρθρο 23, παράγραφος 2 (Οδηγία 2001/18/EΚ) 

(2β) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Λαμβάνεται απόφαση επί του θέματος 
εντός 60 ημερών σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 30 
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παράγραφος 3 δεδομένου ότι αποσκοπεί 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας δια της 
συμπλήρωσής της. Για τον υπολογισμό 
της περιόδου των 60 ημερών, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι κατά τις 
οποίες η Επιτροπή αναμένει τυχόν 
περαιτέρω πληροφορίες που ζήτησε από 
τον κοινοποιούντα ή τη γνώμη μιας ή 
περισσότερων επιστημονικών επιτροπών. 
Η περίοδος κατά την οποία η Επιτροπή 
αναμένει τη ζητηθείσα γνώμη της ή των 
επιστημονικών επιτροπών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 60 ημέρες. 
Ομοίως, δεν λαμβάνεται υπόψη η 
περίοδος την οποία χρειάζονται το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για να αποφανθούν σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
3."

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Γ (νέο)

Άρθρο 26, παράγραφος 2 (Οδηγία 2001/18/EΚ)

(2γ) Στο άρθρο 26, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παραγράφου 1, χωρίς επικαλύψεις ή 
αντιφάσεις προς ισχύουσες διατάξεις περί 
επισήμανσης που προβλέπονται σε 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, 
καθορίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 35 
παράγραφος 3 καθώς αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της. Κατά τον καθορισμό αυτόν, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα 
με την περίπτωση, οι διατάξεις περί 
επισήμανσης τις οποίες θεσπίζουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την κοινοτική 
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νομοθεσία."

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 Α (νέο)

Παράρτημα II, εισαγωγή, παράγραφος 1 (Οδηγία 2001/18/ΕΚ)

(4α) Στο Παράρτημα II, εισαγωγή, η 
πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"Στο παρόν παράρτημα περιγράφονται σε 
γενικές γραμμές ο προς επίτευξη στόχος, 
τα προς εξέταση στοιχεία και οι 
ακολουθητέες γενικές αρχές και μέθοδοι 
για τη διενέργεια της αναφερόμενης στα 
άρθρα 4 και 13 αξιολόγησης 
περιβαλλοντικού κινδύνου (ΑΠΚ). Θα 
συμπληρωθεί με σημειώματα 
προσανατολισμού που θα συνταχθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 30 παράγραφος 3 δεδομένου ότι 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της. Τα εν 
λόγω σημειώματα προσανατολισμού 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 17 
Οκτωβρίου 2002."

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 Β (νέο)

Παράρτημα ΙV, εισαγωγή (Οδηγία 2001/18/EΚ)

(4β) Στο Παράρτημα IV, η εισαγωγή 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Στο παράρτημα αυτό περιγράφονται, 
γενικά, οι πρόσθετες πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση 
κοινοποίησης για διάθεση στην αγορά και 
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις 
επισήμανσης όσον αφορά προϊόντα τα 
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οποία περιέχουν ή συνίστανται σε ΓΤΟ 
που διατίθενται στην αγορά και σε ΓΤΟ 
οι οποίοι εξαιρούνται δυνάμει του άρθρου 
2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο. Θα 
συμπληρωθεί με σημειώματα 
προσανατολισμού όσον αφορά μεταξύ 
άλλων την περιγραφή του τρόπου με τους 
οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
προϊόν, τα οποία θα συνταχθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 30 παράγραφος 3 δεδομένου ότι 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της. Η 
επισήμανση των εξαιρουμένων 
οργανισμών, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 26, πραγματοποιείται με την 
παροχή κατάλληλων συστάσεων και 
περιορισμών για τη χρήση:"

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 Γ (νέο)

Παράρτημα VΙΙ, εισαγωγή (Οδηγία 2001/18/EΚ)

(4γ) Στο Παράρτημα VII, η εισαγωγή 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Στο παρόν παράρτημα περιγράφονται σε 
γενικές γραμμές ο προς επίτευξη στόχος 
και οι ακολουθητέες γενικές αρχές για το 
σχεδιασμό του σχεδίου παρακολούθησης 
που εμφαίνεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2, στο άρθρο 19 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 20 . Θα συμπληρωθεί με 
σημειώματα προσανατολισμού που θα 
συνταχθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 30 παράγραφος 3 
δεδομένου ότι αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της."
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της τεχνολογίας των ΓΤΟ παραμένουν άγνωστες. Υπάρχουν 
αντικρουόμενες επιστημονικές δηλώσεις και πολλοί άνθρωποι φοβούνται τους πιθανούς 
κινδύνους. Όμως η καλά ελεγχόμενη χρήση των ΓΤΟ μπορεί να συμβάλει σε πιο αποδοτική 
παραγωγή τροφίμων και άλλων αγαθών. Η εξάχρονη οδηγία 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών αποτελεί σημαντικό 
νομοθετικό κείμενο. Αυτή η οδηγία καλύπτει την πειραματική ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
περιβάλλον, με άλλα λόγια, την εισαγωγή ΓΤΟ στο περιβάλλον για πειραματικούς σκοπούς 
(όπως δοκιμές στην ύπαιθρο) και στη θέση σε κυκλοφορία στην αγορά ΓΤΟ (προϊόντων που 
περιέχουν ΓΤΟ ή αποτελούνται από ΓΤΟ) για σκοπούς όπως καλλιέργεια, εισαγωγή ή 
επεξεργασία σε βιομηχανικά προϊόντα. 

Ωστόσο υπάρχει ανάγκη για ευρύτερο έλεγχο της τεχνολογίας των ΓΤΟ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο – ως δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα 27 κρατών μελών – πρέπει να αποκτήσει 
σημαντικό ρόλο στον έλεγχο αυτό. Γι αυτό έχει μεγάλη σημασία να χρησιμοποιηθεί η νέα 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην προσαρμογή της οδηγίας 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. 

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση αλλά πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει 
να εξετασθούν λεπτομερώς όλα τα σχετικά άρθρα που προαναφέρθηκαν για να 
προσαρμοσθούν στη νέα διαδικασία με έλεγχο.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι μόνον ένας δημοκρατικός και δημόσιος έλεγχος των ΓΤΟ 
μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή χρήση της τεχνολογίας και να κατευνάσει τις ανησυχίες περί 
πιθανών κινδύνων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το σωστό φόρουμ για αυτόν τον 
δημόσιο έλεγχο.


