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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη θέση του Συμβουλίου
σχετικά με την πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται
στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην
επικράτειά τους

EL

EL

2010/0208 (COD)
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη θέση του Συμβουλίου
σχετικά με την πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται
στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην
επικράτειά τους
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής για τις τροπολογίες
που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση. Η Επιτροπή
διατυπώνει στη συνέχεια τη γνώμη της για τις τροπολογίες που πρότεινε το
Κοινοβούλιο.

2.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο:

14 Ιουλίου 2010

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής:

9 Δεκεμβρίου 2010

Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση:

5 Ιουλίου 2011

Ημερομηνία διαβίβασης της τροποποιημένης πρότασης:

[*]

Ημερομηνία έκδοσης της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση**:

23 Ιουλίου 2014

Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε δεύτερη ανάγνωση:

13 Ιανουαρίου 2015
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Η Επιτροπή δεν συνέταξε τροποποιημένη πρόταση, αλλά διατύπωσε τις
απόψεις της σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στην «Ανακοίνωση
της Επιτροπής για τη συνέχεια που δόθηκε στις γνώμες και τα ψηφίσματα που
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περίοδο συνόδου του Ιουλίου 2011»
[έγγραφο SP(2011) 8072], που διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
8 Σεπτεμβρίου 2011.
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3.

Η Επιτροπή διατύπωσε τις απόψεις της σχετικά με τις τροπολογίες του
Συμβουλίου στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέση του
Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει έκδοσης οδηγίας 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» [έγγραφο COM(2014)
570 final], που διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10
Σεπτεμβρίου 2014.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την
έγκριση προϊόντων που αποτελούνται ή παράγονται από γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς (ΓΤΟ). Η διαδικασία έγκρισης καλύπτει τη χρήση ΓΤΟ ως τροφίμων
και ζωοτροφών, τη βιομηχανική επεξεργασία και καλλιέργεια καθώς και τα
προϊόντα που παρασκευάζονται από ΓΤΟ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές.
Το σύστημα έγκρισης της ΕΕ στοχεύει στην αποφυγή δυσμενών επιδράσεων των
ΓΤΟ στην ανθρώπινη υγεία και στην υγεία των ζώων καθώς και στο περιβάλλον,
δημιουργώντας παράλληλα μια εσωτερική αγορά για τα εν λόγω προϊόντα. Δύο
νομοθετικές πράξεις, και συγκεκριμένα η οδηγία 2001/18/EK για τη σκόπιμη
ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον1 και ο κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003 για τα
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές2, προβλέπουν την έγκριση των
ΓΤΟ πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Και οι δύο πράξεις ορίζουν
επιστημονικά πρότυπα για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για την
ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον καθώς και απαιτήσεις
επισήμανσης. Επιπλέον, ο κανονισμός αριθ. (ΕΚ) 1830/20033 προβλέπει κανόνες
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση των ΓΤΟ και σχετικά με την
ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ.
Τον Μάρτιο του 2009 το Συμβούλιο απέρριψε τις προτάσεις της Επιτροπής με τις
οποίες ζητήθηκε από την Αυστρία και την Ουγγαρία να άρουν τα εθνικά τους μέτρα
διασφάλισης, καθώς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (EFSA), δεν διέθεταν την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη που
χρειαζόταν βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Στη συνέχεια, μια ομάδα 13 κρατών
μελών4 κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για να δοθεί η ελευθερία στα
κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με την καλλιέργεια των ΓΤΟ5.
Για να συνδυαστεί ένα ενωσιακό σύστημα έγκρισης για τους ΓΤΟ, που να
στηρίζεται σε επιστημονική βάση, με την ελευθερία των κρατών μελών να
αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή όχι να διατηρούν ΓΤ καλλιέργειες στο έδαφός
τους, η Επιτροπή ενέκρινε την παρούσα νομοθετική πρόταση τον Ιούλιο του 2010. Η
πρόταση αυτή θεσπίζει, στο ενωσιακό νομικό πλαίσιο σχετικά με τους ΓΤΟ, νομική
βάση που επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν, στο σύνολο
ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, την καλλιέργεια ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί σε
επίπεδο ΕΕ. Οι εν λόγω απαγορεύσεις ή περιορισμοί θα βασίζονται σε λόγους
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ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24.
Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο,
Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σλοβενία.
Αντίστοιχες συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου, της
23ης Μαρτίου και της 25ης Ιουνίου 2009.
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διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκτίμηση του
περιβαλλοντικού κινδύνου και του κινδύνου για την υγεία βάσει του συστήματος
έγκρισης της ΕΕ.
4.

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σε δεύτερη ανάγνωση ενοποιημένο κείμενο που
περιέχει σειρά τροπολογιών στο κείμενο της θέσης που διατύπωσε το Συμβούλιο σε
πρώτη ανάγνωση. Το κείμενο είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ του
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η Επιτροπή δέχθηκε όλες τις
τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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