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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

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

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/EK όσον αφορά τη δυνατότητα 
που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ 
στην επικράτειά τους
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0375),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και  το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0178/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 20101,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 192,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη παράγοντες που συνδέονται με την 
προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, τις χρήσεις γης ή την χωροταξία, επί των οποίων 
διατηρούν σοβαρές αρμοδιότητες, δικαιολογεί να βασίζεται ο παρών Κανονισμός στο Άρθρο 
192 της Συνθήκης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δυνάμει αυτού του συνόλου 
νομοθεσίας, οι ΓΤΟ για καλλιέργεια 
υποβάλλονται σε ατομική αξιολόγηση 
κινδύνου πριν να εγκριθούν για να 
διατεθούν στην αγορά της Ένωσης. Ο 
στόχος αυτής της διαδικασίας έγκρισης 
είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(2) Δυνάμει αυτού του συνόλου 
νομοθεσίας, οι ΓΤΟ για καλλιέργεια 
υποβάλλονται σε ατομική αξιολόγηση
άμεσου και έμμεσου κινδύνου, 
μικροπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πριν 
να εγκριθούν για να διατεθούν στην αγορά 
της Ένωσης. Ο στόχος αυτής της 
διαδικασίας έγκρισης είναι να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής και υγείας, της 
υγείας και της ευζωίας των ζώων, του 
περιβάλλοντος και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου του χαρακτήρα προτεραιότητος που έχει η καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 2001/18, 
αξίζει να υπενθυμίσουμε τους ακριβείς όρους όσον αφορά τις υφιστάμενες νομοθετικές 
απαιτήσεις ως προς την αξιολόγηση των κινδύνων του ΓΤΟ για το περιβάλλον.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή 
πρέπει κατά προτεραιότητα να βεβαιωθεί 
ότι οι εφαρμοστέες στην αξιολόγηση των 
κινδύνων από τους ΓΤΟ νομικές 
απαιτήσεις, όπως προβλέπονται από την 
οδηγία 2001/18/ΕΚ, και ειδικότερα από 
το παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, 
εφαρμόζονται ορθώς, αλλά και από τις 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες που είναι 
επιφορτισμένες με την αξιολόγηση αυτή, 
σύμφωνα με τα πορίσματα του 
Συμβουλίου "Περιβάλλοντος" της 4ης 
Δεκεμβρίου 2008. Πρέπει να 
ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις του 
Συμβουλίου σχετικά με την διαδικασία 
διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και την 
έκταση της αξιολόγησης ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ. Η εφαρμογή των νομικών 
αυτών απαιτήσεων είναι απαραίτητη 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
απαραίτητη εμπιστοσύνη στην 
αξιολόγηση των κινδύνων και στα 
θεσμικά όργανα που είναι επιφορτισμένα 
με την αξιολόγηση αυτή. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι 
έχουν εγκριθεί νέες κατευθυντήριες 
γραμμές όσον αφορά την αξιολόγηση των 
κινδύνων από τους ΓΤΟ. Οι 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές δεν πρέπει 
να βασίζονται κυρίως στην αρχή της 
ουσιαστικής ισοδυναμίας ή την έννοια 
της συγκριτικής αξιολόγησης ασφάλειας 
και θα πρέπει να επιτρέπουν τον σαφή 
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εντοπισμό των άμεσων και έμμεσων 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων καθώς και 
τις αβεβαιότητες των επιστημόνων. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες 
αξιολόγησης εγγυώνται την πλήρη 
συμμετοχή των κρατών μελών, των 
αρμόδιων επιστημονικών οργανισμών και 
άλλων σχετικών παραγόντων και ότι 
έχουν αξιολογηθεί οι αλλαγές στην χρήση 
των ζιζανιοκτόνων που οφείλονται στα 
ανεκτικά στα ζιζανιοκτόνα γενετικά 
τροποποιημένα φυτά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πολιτικές που 
αποσκοπούν στην μείωση της χρήσης 
των φυτοφαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ce nouveau αιτιολογική σκέψη reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans 
les conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration 
de la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC 
sur la dissémination volontaire d'ΓΤΟ dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 
επιτραπεί να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
τους και, αντίστοιχα, να τροποποιούν τα εν 
λόγω μέτρα, όταν το κρίνουν σκόπιμο, σε 
όλα τα στάδια της έγκρισης, της 
επανέγκρισης ή της απόσυρσης από την 
αγορά των οικείων ΓΤΟ. Αυτό πρέπει να 
ισχύσει επίσης σε γενετικά τροποποιημένες 

(7) Στα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να 
επιτραπεί να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
τους και, αντίστοιχα, να τροποποιούν τα εν 
λόγω μέτρα, όταν το κρίνουν σκόπιμο, σε 
όλα τα στάδια της έγκρισης, της 
επανέγκρισης ή της απόσυρσης από την 
αγορά των οικείων ΓΤΟ. Πράγματι, η 
έναρξη της καλλιέργειας συνδέεται στενά 
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ποικιλίες σπόρων και σχετικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού που διατίθεται 
στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και, ιδίως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/53/EK και 
2002/55/ΕΚ. Τα μέτρα πρέπει να 
αναφέρονται μόνον στην καλλιέργεια ΓΤΟ 
και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία και 
εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, 
και των προϊόντων συγκομιδής τους. 
Παρομοίως, δεν πρέπει να θίγουν την 
καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού στα οποία 
ανευρίσκονται τυχαία ή τεχνικώς 
αναπόφευκτα ίχνη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών.

με τις χρήσεις γης και με την προστασία 
της πανίδας και της χλωρίδας, επί των 
οποίων τα κράτη μέλη διατηρούν 
σημαντικές αρμοδιότητες. Αυτό πρέπει να
ισχύσει επίσης σε γενετικά τροποποιημένες 
ποικιλίες σπόρων και σχετικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού που διατίθεται 
στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία εμπορίας σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και, ιδίως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/53/EK και 
2002/55/ΕΚ. Τα μέτρα πρέπει να 
αναφέρονται μόνον στην καλλιέργεια ΓΤΟ 
και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία και 
εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, 
και των προϊόντων συγκομιδής τους. 
Παρομοίως, δεν πρέπει να θίγουν την 
καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού στα οποία 
ανευρίσκονται τυχαία ή τεχνικώς 
αναπόφευκτα ίχνη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δικαιολογεί την προσφυγή στην επικουρικότητα και σε συστάσεις σχετικά με  το 
θέμα της "συνύπαρξης" με την ποικιλία των γεωργικών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών 
αλλά και εντός των ιδίων. Τα οικοσυστήματα και τα περιβάλλοντα υποδοχής αποτελούν 
αντικείμενο ανάλογης ποικιλίας. Εξ άλλου, η καλλιέργεια των ΓΤΟ άπτεται εδαφικών θεμάτων 
επί των οποίων τα κράτη μέλη διατηρούν σημαντικές αρμοδιότητες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την 
έγκριση ΓΤΟ, το επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και της υγείας των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος που 

(8) Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την 
έγκριση ΓΤΟ, το επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και της υγείας των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος που 
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ορίζεται στην ΕΕ δεν μπορεί να 
αναθεωρηθεί από ένα κράτος μέλος και η 
κατάσταση αυτή δεν πρέπει να 
τροποποιηθεί. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους 
με βάση λόγους που συνδέονται με το 
δημόσιο συμφέρον άλλους από εκείνους 
που ήδη αντιμετωπίστηκαν από το 
εναρμονισμένο σύνολο κανόνων της ΕΕ 
που ήδη προβλέπει διαδικασίες για να 
λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να παρουσιάζει ένας ΓΤΟ για 
καλλιέργεια στην υγεία και το περιβάλλον. 
Τα εν λόγω μέτρα πρέπει περαιτέρω να 
είναι σύμφωνα με τις Συνθήκες, ιδίως όσον 
αφορά την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ 
εθνικών και μη εθνικών προϊόντων και τα 
άρθρα 34 και 36 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου.

ορίζεται στην ΕΕ δεν μπορεί να 
αναθεωρηθεί από ένα κράτος μέλος και η 
κατάσταση αυτή δεν πρέπει να 
τροποποιηθεί. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εγκρίνουν μέτρα που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς τους 
με βάση λόγους που συνδέονται με το 
δημόσιο συμφέρον συμπληρωματικούς ή 
διαφορετικούς από εκείνους που ήδη 
αντιμετωπίστηκαν από το εναρμονισμένο 
σύνολο κανόνων της ΕΕ. Οι λόγοι που
έχουν επικαλεσθεί τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιλαμβάνουν την εκτίμηση 
των επιπλέον περιβαλλοντικών 
συνεπειών, εκτός αυτών που ήδη
καλύπτονται από την αξιολόγηση των 
κινδύνων που προβλέπεται από το τμήμα 
Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, και μπορούν 
συνεπώς να περιλαμβάνουν, τουλάχιστον 
εν μέρει, την εκτίμηση των 
επιστημονικών δεδομένων που 
σχετίζονται με τις κεντρικές, τις τοπικές 
ή τις περιφερειακές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στα περιβάλλοντα υποδοχής. 
Οι λόγοι αυτοί μπορούν να εξαρτώνται 
από παράγοντες που δεν συνδέονται 
άμεσα με την αξιολόγηση των κινδύνων, 
που σχετίζονται όμως με την διαχείριση 
των κινδύνων ή με άλλες εθνικές 
πολιτικές. Οι λόγοι που επικαλούνται τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον 
κίνδυνο εμφάνισης αντίστασης από τα
ζιζάνια ή τους οργανισμούς - στόχους, ή
το δυναμικό εισβολής του φυτού. Οι λόγοι 
αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν ακόμη 
κοινωνικο-οικονομικές εκτιμήσεις, όπως 
η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και 
το κόστος των προβλεπόμενων από το 
άρθρο 26 α της οδηγίας 2001/18/ΕΚ 
μέτρων για την αποφυγή της τυχαίας 
παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα, την 
κατάτμηση των εδαφών, τια αλλαγές στις 
γεωργικές πρακτικές που σχετίζονται με 
καθεστώτα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
στόχους κοινωνικής πολιτικής, όπως η 
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διαφύλαξη της ποικιλίας ή του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα των γεωργικών πρακτικών.
Τα εν λόγω μέτρα πρέπει περαιτέρω να 
είναι σύμφωνα με τις Συνθήκες, ιδίως όσον 
αφορά την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ 
εθνικών και μη εθνικών προϊόντων και τα 
άρθρα 34 και 36 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις σχετικές διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξέταση των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών επιπτώσεων ενός ή περισσότερων ΓΤΟ με 
παρεμφερή χαρακτηριστικά απαιτεί, τουλάχιστον εν μέρει, επιστημονικά δεδομένα και άπτεται 
περιβαλλοντικών θεμάτων, τα οποία ενδέχεται να έχουν ή να μην έχουν ήδη εξετασθεί σε 
κοινοτικό επίπεδο. Το να λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά αίτια είναι χρήσιμο, είναι 
όμως και το στοιχείο που παρέχει στα κράτη μέλη τις ισχυρότερες νομικές εγγυήσεις για την 
λήψη εθνικών μέτρων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, ο σκοπός του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι να εναρμονίσει τους 
όρους καλλιέργειας στα κράτη μέλη, αλλά 
να χορηγήσει την ελευθερία στα κράτη 
μέλη να επικαλούνται άλλους λόγους από 
την επιστημονική αξιολόγηση των 
κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον 
και τη συνύπαρξη καλλιέργειας ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους. Επιπλέον, ένας από τους 
σκοπούς της οδηγίας 98/34/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών, που είναι να 

(9) Με βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, ο σκοπός του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι να εναρμονίσει τους 
όρους καλλιέργειας στα κράτη μέλη, αλλά 
να χορηγήσει την ελευθερία στα κράτη 
μέλη να επικαλούνται συμπληρωματικούς 
ή διαφορετικούς λόγους από την 
επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων 
για την υγεία και το περιβάλλον και τη 
συνύπαρξη καλλιέργειας ΓΤΟ στην 
επικράτειά τους. Επιπλέον, ένας από τους 
σκοπούς της οδηγίας 98/34/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
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επιτραπεί στην Επιτροπή να εξετάσει την 
έγκριση δεσμευτικών πράξεων σε επίπεδο 
ΕΕ, δεν θα εξυπηρετούνταν από τη 
συστηματική κοινοποίηση των μέτρων των 
κρατών μελών βάσει της εν λόγω οδηγίας. 
Επιπλέον, επειδή τα μέτρα τα οποία τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν βάσει 
του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να 
έχουν ως αντικείμενο τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ και, επομένως, δεν 
τροποποιούν τους όρους διάθεσης στην 
αγορά των ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί 
δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας, η 
διαδικασία κοινοποίησης βάσει της 
οδηγίας 98/34/EK δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/EK δεν πρέπει 
να εφαρμοστεί. Ένα απλούστερο σύστημα 
κοινοποίησης των εθνικών μέτρων πριν 
από την έγκρισή τους φαίνεται να είναι πιο 
αναλογικό μέσο για την Επιτροπή 
προκειμένου να ενημερώνεται για τα εν 
λόγω μέτρα. Τα μέτρα που τα κράτη μέλη 
προτίθενται να εγκρίνουν πρέπει λοιπόν να 
γνωστοποιούνται μαζί με τους λόγους τους 
στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη 
έναν μήνα πριν από την έγκρισή τους για 
ενημερωτικούς λόγους.

προτύπων και κανονισμών, που είναι να 
επιτραπεί στην Επιτροπή να εξετάσει την 
έγκριση δεσμευτικών πράξεων σε επίπεδο 
ΕΕ, δεν θα εξυπηρετούνταν από τη 
συστηματική κοινοποίηση των μέτρων των 
κρατών μελών βάσει της εν λόγω οδηγίας. 
Επιπλέον, επειδή τα μέτρα τα οποία τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν βάσει 
του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να 
έχουν ως αντικείμενο τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ και, επομένως, δεν 
τροποποιούν τους όρους διάθεσης στην 
αγορά των ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί 
δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας, η 
διαδικασία κοινοποίησης βάσει της 
οδηγίας 98/34/EK δεν φαίνεται να είναι ο 
πιο κατάλληλος δίαυλος πληροφόρησης 
για την Επιτροπή. Συνεπώς, κατά 
παρέκκλιση, η οδηγία 98/34/EK δεν πρέπει 
να εφαρμοστεί. Ένα απλούστερο σύστημα 
κοινοποίησης των εθνικών μέτρων πριν 
από την έγκρισή τους φαίνεται να είναι πιο 
αναλογικό μέσο για την Επιτροπή 
προκειμένου να ενημερώνεται για τα εν 
λόγω μέτρα. Τα μέτρα που τα κράτη μέλη 
προτίθενται να εγκρίνουν πρέπει λοιπόν να 
γνωστοποιούνται μαζί με τους λόγους τους 
στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη 
έναν μήνα πριν από την έγκρισή τους για 
ενημερωτικούς λόγους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική αξιολόγηση των κινδύνων αδυνατεί να εξετάσει τις επιπτώσεις ενός ΓΤΟ σε όλα τα 
οικοσυστήματα ή τα περιβάλλοντα υποδοχής. Εξάλλου, ορισμένα περιβαλλοντικά ή 
γεωργοπεριβαλλοντικά ζητήματα δεν εξετάζονται κατά την κοινοτική αξιολόγηση. Πρέπει 
συνεπώς να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επικαλούνται περιβαλλοντικούς λόγους, χωρίς οι 
λόγοι αυτοί να αμφισβητούν κατ' ανάγκην την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σε κοινοτικό 
επίπεδο και η οποία δεν θα μπορούσε να είναι εξαντλητική.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
-1) Στο άρθρο 26a, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας 
παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενδεχόμενη καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα έπρεπε να συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους αγρότες 
συμβατικής ή βιολογικής γεωργίας. Είναι συνεπώς σκόπιμο να ληφθούν από τα κράτη μέλη 
μέτρα για την αποφυγή της παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα, μέτρα τα οποία είναι επί του 
παρόντος προαιρετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα διατύπωση του Άρθρου 26α. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να αποδοθεί στις ενδεχόμενες διαμεθοριακές μολύνσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 26 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην οδηγία 2001/18/EK, προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο με ισχύ από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού:

1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 26 β «Άρθρο 26 β

Καλλιέργεια Καλλιέργεια
Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το μέρος Γ 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την 
καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων ΓΤΟ 
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το μέρος Γ 
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της παρούσας οδηγίας ή με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και αποτελούνται 
από γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες 
που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με 
την εμπορία σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού διάδοσης, στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι:

της παρούσας οδηγίας ή με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και αποτελούνται 
από γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες 
που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με 
την εμπορία σπόρων και φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού διάδοσης, στο 
σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι:

α) τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε λόγους 
άλλους από εκείνους που συνδέονται με 
την αξιολόγηση των δυσμενών 
επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον 
που ενδέχεται να προκύψουν από τη 
σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ·

α) τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε:

i) λόγους συνδεόμενους με 
περιβαλλοντικές συνέπειες που ενδέχεται 
να προκύψουν από τη σκόπιμη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά 
των ΓΤΟ, επιπλέον των περιβαλλοντικών 
συνεπειών που εξετάσθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των αρνητικών συνεπειών 
στο περιβάλλον η οποία διεξήχθη βάσει 
του τμήματος Γ της παρούσης οδηγίας· ή 
ii) στην απουσία ή την ανεπάρκεια 
στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές συνέπειες από την ελευθέρωση 
ΓΤΟ στην επικράτεια ή την 
βιοποικιλότητα του κράτους μέλους· ή 
iii) άλλους λόγους που μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές 
των γεωργικών πρακτικών, τις χρήσεις 
γης, την χωροταξία, κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις ή άλλους 
εύλογους συντελεστές· 

και και
β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες. β) συμμορφώνονται με τις Συνθήκες.

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 
98/34/EK, τα κράτη μέλη που προτίθενται 
να εγκρίνουν αιτιολογημένα μέτρα βάσει 
του παρόντος άρθρου, τα κοινοποιούν στα 
λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή ένα 
μήνα πριν από την έγκρισή τους για λόγους 

Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 
98/34/EK, τα κράτη μέλη που προτίθενται 
να εγκρίνουν αιτιολογημένα μέτρα βάσει 
του παρόντος άρθρου, τα κοινοποιούν στα 
λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή ένα 
μήνα πριν από την έγκρισή τους για λόγους 
ενημέρωσης».
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ενημέρωσης».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των κινδύνων που διεξάγεται σε κοινοτικό επίπεδο δεν θα μπορούσε να είναι 
εξαντλητική. Εξάλλου, η έλλειψη ή η ανεπάρκεια στοιχείων σχετικά με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ στα επί μέρους εθνικά οικοσυστήματα ή περιβάλλοντα υποδοχής 
θα αποτελούσε επαρκή λόγο ώστε να επιτραπεί στο κράτος μέλος να απαγορεύσει την 
καλλιέργεια του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων ΓΤΟ. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
επικαλεσθούν και άλλους παράγοντες, που ενδεχομένως συνδέονται ή δεν συνδέονται με 
επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την
[... ] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1 – Πλαίσιο

Η Οδηγία 2001/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 Μαρτίου 2001
σχετικά με την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στο 
περιβάλλον και ο Κανονισμός αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές καθορίζουν ένα εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο το οποίο φιλοδοξεί να εγγυηθεί, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί ορθά, υψηλό επίπεδο προστασίας της ζωής και της υγείας 
των ανθρώπων, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των 
συμφερόντων των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Η Οδηγία δεν επιτρέπει την άδεια διάθεσης στην αγορά ΓΤΟ παρά μόνο 
μετά τη διεξαγωγή ειδικής αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον, σύμφωνα με τις 
αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, επί τη βάσει πληροφοριών που παρέχονται από 
τον αιτούντα και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Το παράρτημα ΙΙ, που καθορίζει 
τις εφαρμοστέες αρχές και την αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον, απαιτεί να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις, άμεσες και έμμεσες, αλλά και αυτές που εκδηλώνονται 
άμεσα ή και αργότερα, καθώς και η ανάλυση των σωρευτικών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
που συνδέονται με την ελευθέρωση και τη διάθεση στην αγορά των ΓΤΟ. Ο όρος σωρευτικές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες επιπτώσεις από την χορήγηση 
αδειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και, μεταξύ άλλων, για τη χλωρίδα και 
την πανίδα, την γονιμότητα του εδάφους, την αποδόμηση οργανικών υλικών από το έδαφος, 
την αλυσίδα διατροφής των ανθρώπων ή των ζώων, την βιολογική ποικιλομορφία, την υγεία 
των ζώων και τα προβλήματα αντοχής στα αντιβιοτικά.

Στην Οδηγία διευκρινίζεται στα παραρτήματα II και III η ανάγκη εκπόνησης μελετών 
σχετικά με τις συνθήκες ελευθέρωσης και το περιβάλλον υποδοχής, πράγμα που προϋποθέτει 
σοβαρή μελέτη των περιοχών υποδοχής στις οποίες προβλέπεται η καλλιέργεια, καθώς και η 
ανάγκη για πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ΓΤΟ και του 
περιβάλλοντος.

Τα παραρτήματα III έως VII απαιτούν πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια επίβλεψης, 
ελέγχου, διαχείρισης των απορριμμάτων και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
τα οποία περιλαμβάνουν εθνικές τεχνικές επίβλεψης, επιβεβλημένους περιορισμούς για την 
ελευθέρωση, διαχείριση των αποβλήτων και κυρίως σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης τα οποία να επιτρέπουν την εφαρμογή μεθόδων απολύμανσης των 
περιοχών που έχουν προσβληθεί, την απομόνωση των περιοχών, προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων επιπτώσεων.

Εξάλλου, η Οδηγία 2001/18 διευκρινίζει, στo άρθρο 19 με τον τίτλο «Έγκριση», ότι σε 
περίπτωση που ένας ΓΤΟ αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης για διάθεση στην αγορά, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί χωρίς άλλη κοινοποίηση υπό την προϋπόθεση ότι οι ειδικές προϋποθέσεις 
χρησιμοποίησης και τα περιβάλλοντα ή/οι γεωγραφικές ζώνες που καθορίζονται με τις 
προϋποθέσεις αυτές, τηρούνται αυστηρά.
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2 – Στόχοι της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση αυτή κατατίθεται σε ένα πλαίσιο επίμονης αντίστασης της ευρωπαϊκής κοινής 
γνώμης στο θέμα της ελευθέρωσης των ΓΤΟ και της χρησιμοποίησής τους στον αγροτικό 
τομέα. Σύμφωνα με την τελευταία σφυγμομέτρηση του Ευρωβαρόμετρου επί του θέματος, η 
οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2010, το 61% των ευρωπαίων εκτιμούν ότι 
αισθάνονται άσχημα με την "ιδέα της διατροφής με ΓΤΟ" και το ίδιο ποσοστό (61%) 
διαφωνούν με την ιδέα να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της διατροφής με ΓΤΟ. Μόνο το 21% 
συμφωνούν (έναντι 58% που διαφωνούν) με τη δήλωση ότι "η διατροφή με ΓΤΟ είναι 
ασφαλής για τις μελλοντικές γενεές". Λιγότεροι από το ένα τέταρτο των ευρωπαίων (23%) 
συμφωνούν με την ιδέα ότι "η διατροφή με ΓΤΟ δεν είναι βλαπτική για το περιβάλλον· άνω 
του 53% διαφωνούν με τη δήλωση αυτή (το ένα τέταρτο "δεν γνωρίζουν"). Τέλος, σε καμία 
από τις χώρες, η πλειοψηφία των συμμετασχόντων στην σφυγμομέτρηση δεν συμφωνεί με τη 
δήλωση ότι η καλλιέργεια των ΓΤΟ είναι καλή για την εθνική οικονομία.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης έναντι των γεωργικών ΓΤΟ
οφείλεται κυρίως στην μη συστηματική εφαρμογή της Οδηγίας 2001/18. Πράγματι, οι 
προβλεπόμενες μελέτες δεν πραγματοποιούνται από τους αιτούντες, είτε πρόκειται για 
μελέτες επί των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, για προκαταρκτικές μελέτες στα 
περιβάλλοντα υποδοχής, είτε για συνεκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων.

Οι απαιτήσεις της Οδηγίας επί θεμάτων αξιολόγησης των κινδύνων δεν τηρούνται και οι 
παραλείψεις αυτές όσον αφορά την εφαρμογή, είναι ο κύριος λόγος της αντίθεσης πολλών 
κρατών μελών για την έναρξη καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Αξίζει, στο σημείο 
αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι η έναρξη της καλλιέργειας και η ελευθέρωση των διαγονιδιακών 
φυτών στο έδαφος αποτελεί διαφορετικό θέμα από την έγκριση διάθεσης στην αγορά και την 
κατανάλωση, την ελεύθερη κυκλοφορία των παραγόμενων αγαθών, θέματα στα οποία δεν 
αφορά το παρόν κείμενο.

Στα πορίσματα που ενεκρίθησαν ομόφωνα την 4η Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο ζήτησε 
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης και των μέσων επίβλεψης· σημείωσε ότι η 
εντολή που εδόθη στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) από την 
Επιτροπή περιελάμβανε λεπτομερή αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των 
γενετικά τροποποιημένων φυτών στο περιβάλλον, καθώς και την επέκταση της λεπτομερούς 
αξιολόγησης των κινδύνων.

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ζητά ειδικότερα να ληφθούν υπόψη οι δυνητικές 
επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων φυτών επί των περιβαλλόντων υποδοχής, την 
απογραφή των γεωγραφικών ζωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες τα γενετικώς 
τροποποιημένα αυτά φυτά μπορούσαν να ελευθερωθούν, την επιλογή των τεχνικών που 
επιτρέπουν την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων δυνητικών επιπτώσεων, 
περιλαμβανομένων και των πειραματικών μεθόδων. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης 
αυστηρότερο καθορισμό των απαιτούμενων κριτηρίων και των απαιτήσεων για την 
αξιολόγηση των γενετικώς τροποποιημένων φυτών, επειδή είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των αξιολογήσεων των κινδύνων που παρουσιάζουν τα γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά που παράγουν δραστικές ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην 
Οδηγία 91/414/ΕΚ καθώς και τις ουσίες των αντίστοιχων φυτοϋγειονομικών προϊόντων.
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Το Συμβούλιο επίσης απαίτησε να ασκηθεί και να δημοσιευθεί τακτική και εις βάθος 
επίβλεψη από τους δικαιούχους των εγκρίσεων προς διερεύνηση των ενδεχόμενων 
ανεπιθύμητων επιπτώσεων που προβλέπονται από την Οδηγία. Οι δραστηριότητες της 
επίβλεψης έπρεπε να οριστικοποιηθούν, τα αποτελέσματα να διαβιβαστούν στην Επιτροπή 
και να τεθούν στη διάθεση του κοινού. Μέχρι σήμερα όμως καμία σοβαρή μελέτη επίβλεψης 
δεν πραγματοποιήθηκε και τα συστήματα ελέγχου δεν έχουν ακόμη εγκατασταθεί.

Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης να υποβληθεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας, η 
οποία να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών 
των σκόπιμων ελευθερώσεων και της διάθεσης στην αγορά των ΓΤΟ, ώστε να είναι δυνατή η 
υποβολή της έκθεσης προ του Ιουνίου 2010.

Τέλος, το Συμβούλιο εξέφρασε την επιθυμία να βελτιωθεί η λειτουργία της EFSA. Τότε, είχε 
διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούσαν να ενισχύσουν τις δυνατότητες να διατυπώσουν 
τις απόψεις τους επί των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρείχοντο από τον αιτούντα· 
ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο επιστημονικών οργανισμών· ότι ήταν 
απαραίτητο οι ενδεχόμενες πηγές διχογνωμιών μεταξύ των επιστημονικών απόψεων να 
εντοπιστούν και να συζητηθούν· ότι ήταν απαραίτητο οι κίνδυνοι να αποτελέσουν 
αντικείμενο συστηματικής και ανεξάρτητης έρευνας και οι ανεξάρτητοι ερευνητές να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα καίριας σημασίας έγγραφα. Παρά ταύτα, ελάχιστες ανεξάρτητες μελέτες 
εκπονήθηκαν σχετικά με τους κινδύνους. Από την άλλη πλευρά, ενώ απεκαλύφθησαν 
προφανείς συγκρούσεις συμφερόντων, φαίνεται ότι στην ημερήσια διάταξη υπάρχει μια 
μεταρρύθμιση των διαδικασιών πραγματογνωμοσύνης της EFSA η οποία όμως δεν έχει 
ακόμη πραγματοποιηθεί.

Κατά συνέπεια, οι επιφυλάξεις που εκδηλώθηκαν από ορισμένο αριθμό κρατών μελών 
φαίνονται απολύτως δικαιολογημένες λόγω αυτών των ασυνεπειών και των κενών κατά την 
ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας 2001/18 και του Κανονισμού 1829/2003.

Έχει συνεπώς ιδιαίτερη σημασία να εισέλθουμε πρώτα απ' όλα σε μία φάση ουσιαστικής 
εφαρμογής των υφισταμένων κειμένων που αφορούν την αξιολόγηση των κινδύνων.

3. – Νομικά στοιχεία της πρότασης

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής με το οποίο επιχειρείτο να δοθεί 
αρμοδιότητα στα κράτη μέλη ως προς την χρησιμοποίηση του εδάφους τους προς τον σκοπό 
της καλλιέργειας ΓΤΟ επιδιώκει έναν ευκταίο στόχο. Το κείμενο αυτό πρέπει να συνοδευτεί 
από την επεξεργασία νέων κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά την αξιολόγηση των 
υγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, σχετικά με τους οποίους οι κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει να επιτρέπουν επιτέλους την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται από την Οδηγία 2001/18 και από το παράρτημα της II. Η πρόταση αυτή πρέπει 
να λάβει επίσης υπόψη το άρθρο 19(1) της Οδηγίας, το οποίο προβλέπει τον καθορισμό 
ειδικών προϋποθέσεων χρησιμοποίησης, για τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
απαιτητικότερα.

Κατά πρώτον, η διατύπωση του σχεδίου κανονισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε αρνητικό 
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ορισμό των λόγων που ενδέχεται να επικαλεσθούν τα κράτη μέλη. Οι αντίστοιχες 
γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, διετύπωσαν 
σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τη νομιμότητα των εθνικών μέτρων που θα ελαμβάνοντο 
από τα κράτη μέλη επί τη βάσει λόγων άσχετων με περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, 
όπως η δημόσια ηθική, η δημόσια ή η ηθική τάξη. Εξάλλου, θα ήταν καιρός να 
αναγνωρίσουμε ότι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων που πραγματοποιείται σε 
κοινοτικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να είναι εξαντλητική δεδομένης της ποικιλίας των 
ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων και της ποικιλίας των ενδεχόμενων άμεσων ή έμμεσων 
επιπτώσεων.

Προκειμένου να γίνει σεβαστή η εσωτερική αγορά και οι κοινοτικές αξιολογήσεις – στο 
βαθμό που οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις μπορούν να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του 
καταλόγου του ΓΤΟ της EFSA - οι λόγοι που επικαλούνται τα κράτη μέλη πρέπει να 
λειτουργούν συμπληρωματικώς προς την EFSA. Οι λόγοι όμως που επικαλούνται τα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να αποκλείσουν περιβαλλοντικούς η γεωργο-περιβαλλοντικούς λόγους, 
ειδικότερα τοπικούς ή/και περιφερειακούς, οι οποίοι δεν απετέλεσαν αντικείμενο κοινοτικής 
αξιολόγησης. Οι λόγοι που επικαλούνται τα κράτη μέλη πρέπει κατ' ανάγκην να στηρίζονται, 
τουλάχιστον εν μέρει, σε επιστημονικά δεδομένα είτε αφορούν περιβαλλοντική είτε άλλη 
επίπτωση.

Η διάκριση στην οποία προβαίνει η Επιτροπή στην αιτιολογική της έκθεση μεταξύ, αφενός, 
μιας "επιστημονικής" αξιολόγησης που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, 
και, αφετέρου, των λόγων που ουδεμία σχέση έχουν με την επιστημονική συζήτηση σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι απλοϊκή και δεν απεικονίζει την σύνθετη σχέση που 
υπάρχει μεταξύ της αξιολόγησης του κινδύνου και της διαχείρισης του κινδύνου. Η διάκριση 
αυτή παραθεωρεί επίσης το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές 
αβεβαιότητες, πράγμα το οποίο προβλέπεται από τα κείμενα, μπορεί να υπονομεύει τη λήψη 
των ενδεδειγμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των κινδύνων και ακόμη την εφαρμογή της 
αρχής της προφύλαξης. Είτε πρόκειται για τις επιπτώσεις της χρησιμοποίησης ενός 
ζιζανιοκτόνου σε συνδυασμό με ένα γενετικά τροποποιημένο φυτό ανεκτικό στο εν λόγω 
ζιζανιοκτόνο, για την επίπτωση της αλλαγής των γεωργικών πρακτικών που προκαλείται από 
την χρησιμοποίηση ενός ΓΤΟ, είτε για τον κίνδυνο εμφάνισης αντίστασης από βλαβερά
έντομα στην τοξίνη Bt σε μία συγκεκριμένη περιφέρεια, όλα τα ενδεχόμενα αυτά 
συνεπάγονται αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων - ή της ανεπάρκειας τους -
συνδεδεμένων με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στο θέμα της μόλυνσης της συμβατικής ή της βιολογικής γεωργίας από ΓΤΟ, της 
ονομαζόμενης "συνύπαρξης", η Επιτροπή δικαιολόγησε πάντοτε την άρνηση της να 
νομοθετήσει σε κοινοτικό επίπεδο λόγω της ποικιλίας των γεωργικών πρακτικών, των 
κλιματολογικών συνθηκών και της γεωγραφίας, μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στο 
πλαίσιο ενός εκάστου κράτους μέλους. Η ίδια αυτή ποικιλία υφίσταται και για τα 
οικοσυστήματα και τα περιβάλλοντα υποδοχής και δικαιολογεί την εφαρμογή της 
επικουρικότητας για την καλλιέργεια των ΓΤΟ, κατά την ίδια λογική.

Τέλος, προκειμένου να μην παραταθεί η σημερινή κατάσταση με την έλλειψη μελετών, οι 
οποίες εντούτοις απαιτούνται από τα κείμενα, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η εξουσία των 
κρατών σε περίπτωση έλλειψης των κατάλληλων στοιχείων όσον αφορά τις επιπτώσεις στο 
εθνικό, περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο. Πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των 
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κρατών μελών όσον αφορά την χρησιμοποίηση της επικράτειάς τους, θέμα το οποίο 
σχετίζεται με την επικουρικότητα και δεν αμφισβητεί καθόλου τους κανόνες που αφορούν 
την εσωτερική αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προϊόντων στο έδαφος της 
Ένωσης.

Το υψηλό επίπεδο της υγείας και του περιβάλλοντος, στο οποίο αποσκοπούν τόσο η Οδηγία 
2001/18 όσο και άλλα κοινοτικά κείμενα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί παρά μόνο στον 
βαθμό που τα κράτη μέλη μπορούν πράγματι -λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της 
επικράτειάς τους, των καλλιεργητικών μεθόδων και των επιλογών τους όσον αφορά την 
χωροταξία- να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες μελέτες όσον αφορά, αφενός, το 
περιβάλλον υποδοχής και, αφετέρου, τις προϋποθέσεις των σχεδίων επίβλεψης.

Τέλος, είναι σκόπιμο τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη να εφαρμόζονται σε ένα 
συγκεκριμένο ΓΤΟ ή ενδεχομένως, σε μία ομάδα ΓΤΟ με παρεμφερή χαρακτηριστικά, παρά 
σε όλους τους ΓΤΟ. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Εξάλλου, η ενδεχόμενη
καλλιέργεια ΓΤΟ δεν θα πρέπει να προκαλεί επιπλέον κόστος για τους αγρότες της
συμβατικής ή της βιολογικής καλλιέργειας. Είναι συνεπώς σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική 
η λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη, μέτρων που θα αποσκοπούν στην αποφυγή ύπαρξης ΓΤΟ
σε άλλα προϊόντα· ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ενδεχόμενες διαμεθοριακές 
μολύνσεις.


