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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΓΤΟ και ειδικότερα της 
οδηγίας 2001/18/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1829/2003 και 1830/2003
(2008/2306(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ.1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων 
και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά 
την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας4,

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 5ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την πείρα των κρατών μελών με τους 
ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (COM(2007)0081),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 25ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (COM(2006)0626),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 με θέμα την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1830/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που 
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ (COM(2008)0560),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008,

                                               
1 ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σελ. 1. 
2 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σελ. 1.
3 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σελ. 24.
4 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σελ. 56.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για 
τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) βάσει της αρχής της προφύλαξης και 
ότι η ΕΕ πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην εφαρμογή αυτού του νομικού πλαισίου, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν πλέον μεταφέρει την οδηγία 
2001/18/EΚ στο εθνικό δίκαιο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δοθεί λιγότερες από δέκα εγκρίσεις ΓΤΟ δυνάμει της 
οδηγίας 2001/18/EΚ και λιγότερες από δέκα δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εγκρίσεις αφορούν αποκλειστικά την 
εισαγωγή ΓΤΟ και όχι την καλλιέργειά τους, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας ΓΤΟ δεν έχει εγκριθεί προς καλλιέργεια από το 1998 
είτε δυνάμει της οδηγίας 2001/18/EΚ είτε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν λάβει έγκριση λίγα λιγότερα από 30 
προϊόντα ΓΤΟ στην ΕΕ, είτε ως άμεσα είτε ως παράγωγα προϊόντα – βαμβάκι, 
αραβόσιτος, ελαιοκράμβη, βιομάζα, σόγια, ζαχαρότευτλο – σχεδόν αποκλειστικά για 
εισαγωγή, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεονέκτημα της ΕΕ έγκειται στην υψηλής ποιότητας γεωργία 
της που μπορεί να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ότι αυτό το πλεονέκτημα 
πρέπει να παγιωθεί,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό για την ΕΕ να διαφυλάξει τη 
βιοποικιλότητά της, 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2008, το 58 % του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού 
είναι κατά της χρήσης ΓΤΟ στη γεωργία έναντι 21 % υπέρ, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΓΤΟ, και ιδίως η καλλιέργειά τους, προκαλεί συζητήσεις και 
ερωτήματα στην κοινωνία αλλά και στην επιστημονική κοινότητα· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι οι ΓΤΟ προκαλούν συχνά έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στους πολίτες,
οι οποίες δεν βασίζονται απαραιτήτως σε επιστημονικά δεδομένα· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά το ένα με το 
άλλο στο θέμα των ΓΤΟ και ότι πρέπει να θέσουν επί τάπητος αυτό το θέμα όχι με 
πολιτικό αλλά με πρακτικό και ορθολογικό τρόπο, 

Διαδικασία έγκρισης

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διαφάνεια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον 
αφορά την περιβαλλοντική διάσταση και τη διάσταση της υγείας, προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία έγκρισης· 
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2. επισημαίνει ότι η διαδικασία έγκρισης της ΕΕ γνωρίζει μεγάλες καθυστερήσεις, και ότι 
επί του παρόντος εκκρεμούν περισσότερες από 50 αιτήσεις· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποφυγή ανάλογων αδικαιολόγητων καθυστερήσεων·

3. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, ουδέποτε επιτυγχάνεται 
ενισχυμένη πλειοψηφία υπέρ ή κατά, είτε στην κανονιστική επιτροπή είτε στο Συμβούλιο, 
και ότι, τελικά, η απόφαση περί της έγκρισης λαμβάνεται από την Επιτροπή· παροτρύνει 
συνεπώς τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την αποφυγή αυτής της 
κατάστασης στο μέλλον·

Εναρμόνιση της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης των πρακτικών και των μεθόδων 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων των ΓΤΟ, ιδίως δεδομένου ότι, δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν 
γίνεται κεντρικά αλλά ανατίθεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EFSA) στο κράτος μέλος·

5. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
κινδύνων, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο σε είδη που δεν αποτελούν στόχο 
καταπολέμησης, τα δυνητικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα καθώς και τις δυνητικές 
συνέπειες των αλλαγών στη χρήση των ζιζανιοκτόνων λόγω γενετικά τροποποιημένων 
φυτών που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα· 

6. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών της EFSA για την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ζητήθηκε από την Επιτροπή· τονίζει 
τη σημασία της συμπερίληψης των ανωτέρω αναφερόμενων ζητημάτων στο πλαίσιο 
αυτής της αναθεώρησης· 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδώσουν κανονιστική ισχύ στις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές·

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη και την EFSA να συνεργαστούν πιο στενά· τονίζει την ανάγκη 
βελτίωσης της συμμετοχής των κρατών μελών στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους που διατίθενται στην EFSA·

Κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

9. τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων στη 
διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, π.χ. δυνητικά οφέλη ή μειονεκτήματα για τους 
γεωργούς, τους καταναλωτές, την κοινωνία εν γένει, για την ευρωπαϊκή γεωργία και τους 
διάφορους οικονομικούς κλάδους (π.χ. των τροφίμων)·

10. σημειώνει την υπάρχουσα δυνατότητα, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας έγκρισης, 
να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι θεμιτοί παράγοντες· είναι της άποψης ότι οι κοινωνικο-
οικονομικές παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη ως άλλοι θεμιτοί παράγοντες· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα μεθοδολογικό πλαίσιο σε 
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επίπεδο ΕΕ για την ανάδειξη των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων· 

Πληροφόρηση

12. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί θεαματικά η πληροφόρηση του κοινού· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να διεξάγουν ενημερωτικές εκστρατείες για την αύξηση της 
ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να 
κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές·

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η πληροφόρηση σχετικά με τους ΓΤΟ που παρέχεται 
από τα μέσα ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα· 

Συνύπαρξη

14. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης ουσιαστικής ελευθερίας επιλογής για τους γεωργούς και 
τους καταναλωτές μεταξύ συμβατικών, βιολογικών και γενετικά τροποποιημένων 
προϊόντων· 

15. σημειώνει ότι το 2005 η συνολική έκταση των καλλιεργειών γενετικά τροποποιημένου 
αραβοσίτου στην ΕΕ ήταν 55 000 εκτάρια και ότι το 2008 υπερέβη τα 100 000 εκτάρια, 
ήτοι 1,19 % της συνολικής έκτασης καλλιεργειών αραβοσίτου στην ΕΕ· επισημαίνει ότι 
το μόνο γενετικά τροποποιημένο φυτό που καλλιεργείται σήμερα στην ΕΕ είναι ο 
αραβόσιτος MON810·

16. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικά μέτρα για τη συνύπαρξη 
σύμφωνα με το άρθρο 26α παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ· καλεί την Επιτροπή 
να εγκρίνει όσο τον δυνατόν πιο σύντομα μια έκθεση προόδου για τα εθνικά μέτρα 
σχετικά με τη συνύπαρξη·

17. είναι της άποψης ότι οι κανόνες περί συνύπαρξης πρέπει να θέτουν σαφείς όρους όσον 
αφορά την ευθύνη· 

18. είναι της άποψης ότι οι κανόνες περί συνύπαρξης πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν τους 
μελισσουργούς· 

19. παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν λάβει ήδη μέτρα για τη συνύπαρξη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση·

20. είναι πεπεισμένο ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων περί 
συνύπαρξης σε επίπεδο ΕΕ·

Κατώφλια επισήμανσης για σπόρους

21. εκφράζει τον προβληματισμό του που δεν έχουν οριστεί ειδικά κατώφλια επισήμανσης 
για την παρουσία γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε συμβατικούς σπόρους· 

22. παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει αυτά τα κατώφλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/EΚ· 
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23. είναι της άποψης ότι αυτά τα κατώφλια πρέπει να τεθούν στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο· 

Ζώνες απαλλαγμένες από ΓΤΟ

24. σημειώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας εγκρίσεων, 
να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
καλλιέργειας του υπό εξέταση ΓΤΟ, βάσει αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων που 
βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα· 

25. σημειώνει ότι απαλλαγμένες από ΓΤΟ ζώνες μπορούν επίσης να θεσπιστούν μέσω 
εκούσιας συμφωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή· 

26. τονίζει ότι, επιπλέον αυτών των δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να απαγορεύσουν την καλλιέργεια ΓΤΟ σε περιορισμένες γεωγραφικές 
περιοχές, για παράδειγμα σε περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασαφηνίσουν τον νομικό ορισμό των 
απαλλαγμένων από ΓΤΟ ζωνών· 

o        o

o

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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