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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων уш τη γνώμη της 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα 
των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτεια τους {COM (2015) 177final}. 

Ο Πρόεδρος Juncker δεσμεύτηκε σαφώς στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του για 
επανεξέταση της νομοθεσίας που ισχύει για την έγκριση των γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών. Με την πρόταση αυτή, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συνεκτιμούν καλύτερα τις απόψεις της κοινής γνώμης και τα εθνικά πλαίσια όσον αφορά 
τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών που έχουν εγκριθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τηρείται η εν λόγω δέσμευση. 

Η νομοθετική πρόταση προβλέπει μια νομική βάση ώστε τα κράτη μέλη να περιορίζουν ή 
να απαγορεύουν τη χρήση των γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και ζωοτροφών 
μετά τη χορήγηση έγκρισης από την EE, με βάση επιτακτικούς λόγους άλλους από εκείνους 
που αφορούν την ασφάλεια, οι οποίοι αξιολογούνται σε επίπεδο EE. Η πρόταση 
καταρτίστηκε μετά τη διαπίστωση ότι τα κράτη μέλη που απέχουν από τις ψηφοφορίες ή 
ψηφίζουν κατά των σχεδίων αποφάσεων για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών που υποβάλλονται από την Επιτροπή, συνήθως δεν αιτιολογούν 
τις ψήφους τους προβάλλοντας λόγους σχετικούς με την ποιότητα της αξιολόγησης 
κινδύνου, αλλά με άλλου είδους εκτιμήσεις που συνδέονται στενά με τα εθνικά πλαίσια. Ως 
εκ τούτου, θεωρήσαμε ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο 
στην αρχή της επικουρικότητας, παρέχοντας στα εν λόγω κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιμέρους εύλογες ανησυχίες τους για ένα τόσο αμφιλεγόμενο θέμα. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατ' αρχήν υποστήριξη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για τους σκοπούς της νομοθετικής πρότασης και λαμβάνει υπό σημείωση 
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τις παρατηρήσεις και τις επικρίσεις της. Η Επιτροπή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει 
την ευκαιρία να παράσχει, στο παράρτημα της παρούσας επιστολής, ορισμένες 
διευκρινίσεις και ευελπιστεί ότι αυτές θα διασκεδάσουν τις ανησυχίες που εξέφρασε η 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι θέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα επιστολή και στο παράρτημα της βασίζονται 
στην αρχική πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στο 
στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας στο οποίο συμμετέχουν τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο όπου εκπροσωπείται η κυβέρνησή σας. 

Προσβλέπουμε στη συνέχιση του πολιτικού μας διαλόγου στο μέλλον. 

Με εκτίμηση, 

Frans Timmermans 
Πρώτος Αντιπρόεδρος 

Vytenis Andriukaitis 
Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά όλα τα ζητήματα που θέτει η Βουλή των Αντιπροσώπων 
στη γνώμη της και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παράσχει τις ακόλουθες 
διευκρινίσεις. 

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η διαδικασία έγκρισης για τους γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) βασίζεται σε μια προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου, 
η οποία έχει αναγνωριστεί ως μία από τις αυστηρότερες παγκοσμίως. Η νομοθετική 
πρόταση δεν αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, διότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη σημερινή της μορφή, 
επιτυγχάνει ήδη αυτόν τον στόχο με αποτελεσματικό τρόπο. Πράγματι, η ασφάλεια των 
ΓΤΟ υπόκειται σε εκτεταμένη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) πριν από την έγκρισή τους. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να απαγορεύσουν τους εγκεκριμένους ΓΤΟ μέσω της θέσπισης ρητρών 
διασφάλισης, εάν θεωρούν ότι από νέα επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι το προϊόν θα 
μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 

Στην πραγματικότητα, σκοπός της νομοθετικής πρότασης είναι να επιλύσει μια πρόκληση 
με την οποία είναι προ πολλού αντιμέτωπη η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα 
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές: μέχρι σήμερα τα κράτη μέλη δεν 
έχουν καταφέρει ποτέ να επιτύχουν ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά των σχεδίων 
αποφάσεων έγκρισης, διότι ορισμένα από αυτά απέχουν από την ψηφοφορία ή ψηφίζουν 
κατά των εν λόγω σχεδίων επικαλούμενα εθνικά ζητήματα — π.χ. ανησυχίες των πολιτών 
των χωρών τους — που δεν συνδέονται με την ασφάλεια των προϊόντων. Ως εκ τούτου, η 
νομοθετική πρόταση έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
υπόψη τα εν λόγω κίνητρα που δεν συνδέονται με την ασφάλεια κατά τη λήψη αποφάσεων 
για τους ΓΤΟ, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία έγκρισης της EE, εξασφαλίζοντας το ίδιο 
επίπεδο ασφάλειας σε όλη την EE. Επομένως, η νομοθετική πρόταση δεν έχει σχεδιαστεί 
για την αντιμετώπιση των εν λόγω εθνικών διαστάσεων. Κατά συνέπεια, η νομοθετική 
πρόταση δίνει τη δυνατότητα να διευρυνθεί το φάσμα των ανησυχιών των πολιτών, που 
ποικίλλουν από τη μια χώρα στην άλλη, οι οποίες μπορούν να εξετάζονται κατά την 
έγκριση των ΓΤΟ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές. 

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι πραγματοποιήθηκε συνολική επανεξέταση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων πριν από τη δημοσίευση της νομοθετικής πρότασης, και τα 
πορίσματα της εν λόγω επανεξέτασης εκτέθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής που 
δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα1. Από την ανακοίνωση αυτή προκύπτει ότι η κατάσταση της 
συστηματικής μη διατύπωσης γνωμοδότησης αφορά συγκεκριμένα τις αιτήσεις έγκρισης 
ΓΤΟ και είναι μοναδική σε σύγκριση με τις χιλιάδες των εκτελεστικών αποφάσεων που 
εγκρίνονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας κάθε έτος, στις οποίες τα κράτη μέλη 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την επανεξέταση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), -
COM(2015) 176 final. 
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συνήθως υποστηρίζουν το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής στο πλαίσιο της μόνιμης 
επιτροπής. Οι λόγοι που επικαλούνται τα κράτη μέλη για να δικαιολογήσουν την αποχή 
τους ή την αρνητική ψήφο τους είναι ορισμένες φορές επιστημονικού χαρακτήρα, αλλά 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων βασίζονται σε άλλα ζητήματα που αποτυπώνουν την 
κοινωνική δημόσια συζήτηση στη χώρα τους. Ενώ η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας, να λάβει υπόψη της «άλλους θεμιτούς παράγοντες», επιπλέον της 
αξιολόγησης κινδύνου που διεξάγει η ΕΑΑΤ, δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει πανευρωπαϊκό 
αποκλεισμό των προϊόντων τα οποία η ΕΑΑΤ θεωρεί ασφαλή βάσει αυτών των 
παραγόντων, λόγω του γεγονότος ότι ποικίλλουν πολύ στα κράτη μέλη. Τούτο οδήγησε την 
Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι είναι ενδεδειγμένο και αναλογικό να υιοθετήσει μια 
προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, προκειμένου να επιλύσει το εν 
λόγω πρόβλημα που αφορά πολύ συγκεκριμένα την έγκριση ΓΤΟ, και να παράσχει μία 
νομική βάση στα κράτη μέλη ώστε να κάνουν χρήση αυτών των θεμιτών παραγόντων σε 
εθνικό επίπεδο. Η οδηγία (EE) 2015/412 όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα 
κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ2, που εγκρίθηκε με 
μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, παρέχει με επιτυχία 
μια πρακτική και αποτελεσματική λύση για την καλλιέργεια ΓΤΟ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
χρησιμοποίησε το ίδιο μοντέλο για να παράσχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν για τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. 

Οι εθνικοί περιορισμοί ή οι εθνικές απαγορεύσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που απορρέουν άμεσα από το άρθρο 34 της Συνθήκης και τη 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την υποχρέωση 
να αποδεικνύεται ότι τα εθνικά μέτρα δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, είναι αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις. Οι εν λόγω ουσιαστικές 
απαιτήσεις ενδέχεται πράγματι να θεωρηθούν ως περιορισμός, αλλά σκοπό έχουν να 
καθοδηγούν τα κράτη μέλη στη θέσπιση μέτρων που βασίζονται στην αρχή της 
επικουρικότητας, τα οποία είναι δυνατόν να υποστηριχθούν στα δικαστήρια σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Η έλλειψη ορισμού του όρου «χρήση» παρέχει στα κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια 
ως προς το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που προτίθενται να λάβουν, τα οποία πρέπει να 
συνδέονται στενά με τους επιτακτικούς λόγους που χρησιμοποιούνται για την αιτιολόγηση 
του μέτρου, και πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων. 

Όσον αφορά την απουσία καταλόγου κριτηρίων για τους λόγους που μπορούν να 
προβληθούν, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι τα κράτη μέλη είναι τα πλέον 
κατάλληλα για να προσδιορίσουν τους επιτακτικούς λόγους/λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος που ανταποκρίνονται καλύτερα στα συγκεκριμένα εθνικά τους πλαίσια. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να βρουν στο άρθρο 36 της Συνθήκης, στη σχετική νομολογία ή στο 
παράγωγο δίκαιο - όπως στην οδηγία (EE) 2015/412 - παραδείγματα επιτακτικών 
λόγων/λόγων επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που ενδεχομένως να θεωρούν 
κατάλληλα. Λόγω της ποικιλίας των εθνικών πλαισίων και των καταστάσεων που μπορούν 

2 EE L 68 της 13.3.2015. 
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να καλύπτονται από τη νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει 
με ακρίβεια τους λόγους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να 
δικαιολογήσουν τα μέτρα τους, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. 

Όσον αφορά την ανησυχία της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εθνικών περιοριστικών ή απαγορευτικών μέτρων, στο πλαίσιο 
της ελεύθερης κυκλοφορίας γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών που 
συνάγεται από την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι οι 
υποχρεώσεις της ανιχνευσιμότητας και της επισήμανσης που επιβάλλονται στους φορείς 
εκμετάλλευσης θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εντοπίζουν τα απαγορευμένα ΓΤ 
τρόφιμα/ζωοτροφές και να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους στην επικράτεια τους. 
Τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει ρήτρες διασφάλισης πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την 
απουσία των απαγορευμένων προϊόντων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, μεταξύ άλλων 
όταν τα εν λόγω προϊόντα διέρχονται από την επικράτεια τους. Η Επιτροπή δεν έχει 
ενημερωθεί ότι οι εν λόγω ισχύουσες υποχρεώσεις — που δεν διαφέρουν ουσιαστικά από 
εκείνες της νομοθετικής πρότασης — δημιουργούν ιδιαίτερες προκλήσεις σκοπιμότητας στα 
κράτη μέλη. 

Η νομοθετική πρόταση δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος στο οποίο απαγορεύονται τα 
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα/ζωοτροφές να εμποδίζει την εισαγωγή τροφίμων που 
προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με ΓΤΟ (π.χ. κρέας, γάλα, αυγά). Ωστόσο, το 
οικείο κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του μέσα για την ενημέρωση των καταναλωτών 
σχετικά με τα προϊόντα αυτά, είτε με την αξιοποίηση των εν ισχύι υποχρεωτικών 
επισημάνσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η διάκριση μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων 
ζωικών προϊόντων (για παράδειγμα, για τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας: χώρα 
γέννησης, εκτροφής και σφαγής) είτε με την ανάπτυξη εθελοντικών συστημάτων 
επισήμανσης, στα οποία τονίζεται ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ΓΤΟ για τη σίτιση των 
ζώων από τα οποία παραδίδονται τα εν λόγω προϊόντα. 
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