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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΓΤΟ ΚΑΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΩΝ ΑΠΟ ΓΤΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στο
περιβάλλον και η εφαρµογή της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στα τρόφιµα και
τα φυτά αποτελεί σήµερα το επίκεντρο έντονου δηµόσιου και πολιτικού
διαλόγου µε ιδιαίτερη αναφορά στις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο
περιβάλλον, κυρίως στη βιοποικιλότητα και επίσης στο ζήτηµα της ασφάλειας
των τροφίµων. Μολονότι µέχρι στιγµής δεν έχει δηµοσιευθεί κανένα
διασταυρωµένο επιστηµονικό άρθρο που να αναφέρει αρνητικές επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσµα της βρώσης ΓΤ τροφίµων και ενώ οι
ΓΤΟ υποβάλλονται σε ενδελεχή επιστηµονική αξιολόγηση όσον αφορά τους
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον προτού λάβουν
κοινοτική έγκριση, το κοινό εκφράζει ολοένα µεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά
µε τις δυνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται ολοένα δυσχερέστερη η έγκριση της διάθεσης
νέων ΓΤΟ στην αγορά βάσει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και µία παράλληλη
κατάσταση έχει προκύψει σε σχέση µε τις εγκρίσεις προϊόντων που περιέχουν
ή προέρχονται από ΓΤΟ βάσει της νοµοθεσίας που διέπει συγκεκριµένα
προϊόντα1. Ως αποτέλεσµα, η τρέχουσα διαδικασία έγκρισης για την εµπορική
διάθεση των ΓΤΟ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ενδεχοµένως
καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα, έχει περιπέσει σε αδράνεια.

Η Επιτροπή, στη συνεδρίασή της στις 12 Ιουλίου 2000, πρότεινε µία
στρατηγική για την επανεκκίνηση της διαδικασίας έγκρισης των ΓΤΟ βάσει
ενός ενισχυµένου πλαισίου έγκρισης στο πλαίσιο µίας αναθεώρησης της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του Συµβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

•  Πρόβλεψη των βασικών διατάξεων (επισήµανση, ανίχνευση,
παρακολούθηση κ.λπ.) µίας αναθεωρηµένης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ πριν
από τη µεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών µελών
βάσει νοµικώς εκτελεστών εθελοντικών δεσµεύσεων. Οι νέες
απαιτήσεις θα ενσωµατωθούν στις επιµέρους εγκρίσεις των προϊόντων
ΓΤΟ που χορηγούνται βάσει της υφιστάµενης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ.

•  Μία εµπεριστατωµένη σειρά διατάξεων επισήµανσης στον τοµέα των
τροφίµων, η οποία θα καλύπτει τόσο τους ΓΤΟ όσο και τα προϊόντα
που προέρχονται από αυτούς.

                                                
1 Ο όρος ΓΤΟ αναφέρεται σε ένα «ζωντανό» οργανισµό ικανό για αναπαραγωγή, όπως οι γενετικά
τροποποιηµένοι σπόροι αραβοσίτου, ενώ τα προϊόντα που προέρχονται από ΓΤΟ έχουν υποβληθεί σε
επεξεργασία σε βαθµό ώστε να περιέχουν µόνο γενετικά τροποποιηµένο υλικό αλλά όχι «ζωντανούς»
ΓΤΟ, για παράδειγµα το άλευρο που προέρχεται από επεξεργασµένους σπόρους αραβοσίτου. Το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ περιλαµβάνει τη διάθεση των ΓΤΟ στην αγορά αλλά δεν
επεκτείνεται στα προϊόντα που προέρχονται από ΓΤΟ. Αντιθέτως, ο κανονισµός σχετικά µε τα νέα
τρόφιµα περιλαµβάνει τη διάθεση στην αγορά τόσο των ΓΤΟ όσο και των προϊόντων που προέρχονται
από αυτούς για χρήση στη διατροφή.
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•  Μία πρωτοβουλία σχετικά µε ένα σύστηµα ανιχνευσιµότητας ΓΤΟ και,
πιθανώς, προϊόντων προερχόµενων από ΓΤΟ.

•  Γεφύρωση του χάσµατος στην τρέχουσα νοµοθεσία σχετικά µε τους
ΓΤΟ.

Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο την εξέταση των ζητηµάτων αυτών και την
πρόταση εναλλακτικών πρωτοβουλιών στα θέµατα που αφορούν τη
δυνατότητα ανίχνευσης και την επισήµανση στο πλαίσιο:

•  των στόχων που αφορούν τη δυνατότητα ανίχνευσης και την
επισήµανση

•  των υφιστάµενων απαιτήσεων σε σχέση µε τα συστήµατα
ανιχνευσιµότητας και την επισήµανση

•  κατάλληλων νοµικών µέτρων για την εδραίωση συστηµάτων
ανιχνευσιµότητας και επισήµανσης ΓΤΟ και προϊόντων προερχόµενων
από ΓΤΟ.

2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
90/220/ΕΟΚ

Στο πλαίσιο των δηλώσεων του Συµβουλίου του Ιουνίου 1999, 12 κράτη µέλη
απηύθυναν έκκληση στην Επιτροπή να εφαρµόσει άµεσα – στο µέτρο που
είναι νοµικώς δυνατό – τις αρχές, ιδίως εκείνες που αφορούν τη δυνατότητα
ανίχνευσης και την επισήµανση, όπως ορίζονται στην κοινή θέση.

Μολονότι δεν θα ήταν δυνατή η επιµονή στην επιβολή των νέων
υποχρεώσεων βάσει µίας αναθεωρηµένης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, κανένα
στοιχείο της υφιστάµενης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ δεν εµποδίζει τους αιτούντες
να αναλαµβάνουν εθελοντικές δεσµεύσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές.
Εν πρώτοις, οι εθνικές αρµόδιες αρχές θα πρέπει να ενηµερώσουν τους
αιτούντες σχετικά µε τη δυνατότητα αυτή καθώς και σχετικά µε τη φύση των
εν λόγω δεσµεύσεων. Οι εθελοντικές αυτές δεσµεύσεις θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται ως αναπόσπαστο τµήµα της γνωστοποίησης ώστε να
εξασφαλιστεί ο νοµικά δεσµευτικός τους χαρακτήρας ως µέρος της τελικής
συγκατάθεσης. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη να
συµβάλουν στην επανενεργοποίηση της διαδικασίας έγκρισης για τους ΓΤΟ.

3. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

3.1 Οι έννοιες

Η δυνατότητα ανίχνευσης διευκολύνει τον προσδιορισµό της
ταυτότητας, του ιστορικού και της πηγής ενός προϊόντος.

Γενικά, µπορούν να προσδιοριστούν οι ακόλουθοι λόγοι για την
εδραίωση ενός συστήµατος ανιχνευσιµότητας για τους ΓΤΟ:

(1) για την πιθανή απόσυρση προϊόντων σε περίπτωση εντοπισµού
κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον
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(2) για τη διευκόλυνση του εντοπισµού και της παρακολούθησης
ανεπιθύµητων και µακροπρόθεσµων επιπτώσεων στο περιβάλλον
καθώς και στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων, κατά περίπτωση

(3) για τη συµβολή στον έλεγχο της επισήµανσης.

Τα υφιστάµενα συστήµατα ανιχνευσιµότητας στηρίζονται σε έντυπη ή
ηλεκτρονική τεκµηρίωση ή/και σε αναλυτικές µεθόδους ανίχνευσης. Η
διαβίβαση και η διατήρηση σχετικών πληροφοριών για ένα προϊόν σε κάθε
στάδιο της διάθεσής του στην αγορά επιτρέπει τον προσδιορισµό της
ταυτότητας, του ιστορικού και της πηγής του. Οι αναλυτικές µέθοδοι
ανίχνευσης αποτελούν ένα µέσο προσδιορισµού του περιεχοµένου ενός
προϊόντος και, εποµένως, ένα µέσο επαλήθευσης της εγκυρότητας και της
αξιοπιστίας των εν λόγω πληροφοριών, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Πρωταρχικός στόχος της επισήµανσης τροφίµων είναι η παροχή σχετικών
πληροφοριών στους αγοραστές και στους καταναλωτές. Ειδικότερα, σκοπός
της επισήµανσης είναι να διευκολύνει τις επιλογές των καταναλωτών και να
τους προστατεύει από πρακτικές παραπλάνησης.

Η δυνατότητα ανίχνευσης και η επισήµανση έχουν διαφορετικούς στόχους
αλλά µπορούν να συνδεθούν και να αλληλοσυµπληρωθούν. Για παράδειγµα,
ένα σύστηµα ανιχνευσιµότητας θα µπορούσε να παράσχει πληροφορίες, οι
οποίες µε τη σειρά τους θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την
επισήµανση. Ένα σύστηµα ανιχνευσιµότητας θα µπορούσε να έχει ως
επακόλουθο µία µορφή σήµανσης των τελικών προϊόντων, όπως µία µορφή
προσδιοριστικού στοιχείου, µε σκοπό τον προσδιορισµό της ταυτότητας του
συγκεκριµένου προϊόντος. Ωστόσο, ένα εµπεριστατωµένο σύστηµα
επισήµανσης δεν σηµαίνει ότι είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός της
ταυτότητας και του ιστορικού των επιµέρους ΓΤΟ.

3.2 Η δυνατότητα ανίχνευσης και η επισήµανση στην κοινή θέση

∆υνατότητα ανίχνευσης

Η κοινή θέση (EΚ) αριθ. 12/2000 επί της πρότασης της Επιτροπής για
την τροποποίηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ εισήγαγε την έννοια της
δυνατότητα ανίχνευσης των ΓΤΟ.

Η κοινή θέση δεν παρέχει κάποιο ορισµό της δυνατότητας ανίχνευσης
ή των στόχων της ούτε µία πλήρη προσέγγιση της εφαρµογής της.
Ωστόσο, ορίζει τα ακόλουθα: το άρθρο 4, παράγραφος 5 προτείνει ότι
τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίζουν,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV, τη δυνατότητα
ανίχνευσης σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά των ΓΤΟ οι
οποίοι επιτρέπονται δυνάµει του Μέρους Γ της οδηγίας. Η διάθεση
στην αγορά καλύπτει επίσης τις εισαγωγές. Η αιτιολογική σκέψη 11
ορίζει ότι τα προϊόντα που περιέχουν ή/και αποτελούνται από ΓΤΟ δεν
µπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα εάν δεν τηρούν τις διατάξεις
της. Στο παράρτηµα IV περιγράφονται σε γενικούς όρους οι πρόσθετες
πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στις γνωστοποιήσεις για τη
διάθεση ΓΤΟ στην αγορά σε σχέση µε τη δυνατότητα ανίχνευσης και
οι οποίες περιλαµβάνουν:
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•  τις προτεινόµενες εµπορικές ονοµασίες των προϊόντων και τις
ονοµασίες των ΓΤΟ που περιέχονται σε αυτά, καθώς και
οποιοδήποτε συγκεκριµένο προσδιορισµό, ονοµασία ή κωδικό
που χρησιµοποιεί ο γνωστοποιών για τον προσδιορισµό του
ΓΤΟ

•  το όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην
Κοινότητα ατόµου που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην
αγορά, είτε πρόκειται για τον παρασκευαστή είτε για τον
εισαγωγέα είτε για τον διανοµέα.

•  το όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του (των) προµηθευτή(-τών)
δειγµάτων ελέγχου

•  πληροφορίες σχετικά µε τη γενετική τροποποίηση, οι οποίες θα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανίχνευση και τον
προσδιορισµό συγκεκριµένων προϊόντων ΓΤΟ έτσι ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος και η επιθεώρηση µετά τη διάθεση
στην αγορά. Στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
περιλαµβάνονται η υποβολή, ανάλογα µε την περίπτωση, στην
αρµόδια αρχή, δειγµάτων του ΓΤΟ ή του γενετικού υλικού του
και λεπτοµέρειες σχετικά µε τις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ή
άλλοι τύποι πληροφοριών που απαιτούνται για τον
προσδιορισµό του ΓΤΟ.

Επιπλέον, το άρθρο 18 απαιτεί στη γραπτή συγκατάθεση να
αναφέρονται πάντοτε ρητώς το πεδίο εφαρµογής της συγκατάθεσης,
συµπεριλαµβανοµένης της ταυτότητας του ή των ΓΤΟ που πρόκειται
να διατεθούν στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, και του
µοναδικού τους προσδιοριστικού στοιχείου. Η αιτιολογική σκέψη 39
ορίζει ότι θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σύστηµα, µε τη κατάλληλη
διαδικασία επιτροπής, για την απόδοση µοναδικού αναγνωριστικού
στοιχείου στους ΓΤΟ, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές εξελίξεις στα
διεθνή fora. Αυτό περιλαµβάνει απαιτήσεις για τον προσδιορισµό της
ταυτότητας των ΓΤΟ βάσει του Πρωτοκόλλου περί Βιοασφάλειας2.

                                                
2 Όσον αφορά τον προσδιορισµό των ΓΤΟ, το άρθρο 18, παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου για τη
βιοασφάλεια ορίζει, στα εδάφια α) και γ), ότι κάθε µέρος θα πρέπει να λαµβάνει µέτρα απαιτώντας η
τεκµηρίωση που συνοδεύει:

α) ζώντες τροποποιηµένους οργανισµούς που προορίζονται για άµεση χρήση ως τρόφιµα ή
ζωοτροφές, ή για επεξεργασία, να προσδιορίζει σαφώς αφενός ότι «ενδέχεται να περιέχουν»
ζώντες τροποποιηµένους οργανισµούς και ότι δεν προορίζονται για σκόπιµη εισαγωγή στο
περιβάλλον, και αφετέρου ένα σηµείο επαφών για περαιτέρω πληροφορίες. Η συνδιάσκεψη
των µερών, η οποία έχει τον χαρακτήρα συνεδρίασης των µερών του παρόντος πρωτοκόλλου
λαµβάνει απόφαση σχετικά µε τις λεπτοµερείς απαιτήσεις για τον σκοπό αυτό,
συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού της ταυτότητας τους και οποιουδήποτε µοναδικού
προσδιοριστικού στοιχείου, το αργότερο δύο έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
πρωτοκόλλου.

γ) ζώντες τροποποιηµένους οργανισµούς που προορίζονται για σκόπιµη εισαγωγή στο
περιβάλλον του µέρους εισαγωγής και οποιουσδήποτε άλλους οργανισµούς εντός του πεδίου
εφαρµογής του πρωτοκόλλου, να προσδιορίζει σαφώς ότι αποτελούν ζώντες τροποποιηµένους
οργανισµούς, να προσδιορίζει την ταυτότητα και σχετικές ιδιότητες ή/και χαρακτηριστικά
τους, οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τον ασφαλή χειρισµό, αποθήκευση, µεταφορά και χρήση
τους, το σηµείο επαφών για περαιτέρω πληροφορίες και, κατά περίπτωση, το όνοµα και τη
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Επισήµανση
Η κοινή θέση περιέχει επίσης διατάξεις σχετικά µε την επισήµανση.

•  Το άρθρο 20 ορίζει ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, σε όλα τα στάδια
της διάθεσης στην αγορά, η επισήµανση και η συσκευασία των
ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα ή εντός
προϊόντων, είναι σύµφωνες προς τις σχετικές απαιτήσεις της
γραπτής συγκατάθεσης. Επίσης, θα πρέπει να είναι σύµφωνες
µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα IV και θα
πρέπει να δηλώνουν σαφώς την ύπαρξη ΓΤΟ. Για τον σκοπό
αυτό η φράση «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς» θα πρέπει να εµφανίζεται είτε
στην ετικέτα είτε σε συνοδευτικό έγγραφο.

Το παράρτηµα IV περιγράφει τις πληροφορίες που συνδέονται µε τις
απαιτήσεις επισήµανσης σε σχέση µε τους ΓΤΟ ως προϊόντα ή εντός
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Το παράρτηµα απαιτεί οι
γνωστοποιήσεις για τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά να προβλέπουν
προτεινόµενη επισήµανση στην ετικέτα ή σε συνοδευτικό έγγραφο. Η
επισήµανση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει, τουλάχιστον σε
συνοπτική µορφή, µία εµπορική ονοµασία του προϊόντος, την
ονοµασία του ΓΤΟ, το όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του
εγκατεστηµένου στην Κοινότητα ατόµου που είναι υπεύθυνο για τη
διάθεση του ΓΤΟ στην αγορά. Επιπλέον, η επισήµανση θα πρέπει  να
αναφέρει µε ποιον τρόπο γίνεται η πρόσβαση στις πληροφορίες που
περιέχονται στο τµήµα του µητρώου στο οποίο έχει πρόσβαση το
κοινό.

∆ηλώσεις των κρατών µελών
Στο πλαίσιο του Συµβουλίου Περιβάλλοντος του Ιουνίου 1999, επτά
κράτη µέλη κάλεσαν «την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως πρόταση
για την ουσιαστική εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την
επισήµανση και τη δυνατότητα ανίχνευσης των ΓΤΟ µέσω της
διαδικασίας της επιτροπολογίας που προβλέπεται στην οδηγία
90/220/ΕΟΚ». Άλλο ένα κράτος µέλος υποστήριξε στη συνέχεια τη
δήλωση αυτή.

Άλλα πέντε κράτη µέλη τόνισαν ειδικότερα τη σπουδαιότητα της
υποβολής, εκ µέρους της Επιτροπής, χωρίς καθυστέρηση, πλήρους
σχεδίου κανόνων για την εξασφάλιση της επισήµανσης και της
δυνατότητας ανίχνευσης των ΓΤΟ και των προϊόντων που προέρχονται
από ΓΤΟ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
90/220/ΕΟΚ δεν καλύπτει τα προϊόντα που προέρχονται από ΓΤΟ.

Η συγκεκριµένη οµάδα κρατών µελών δήλωσε επίσης ότι
εκκρεµούσης της υιοθέτησης των κανόνων αυτών, σύµφωνα µε τις
αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, θα λάβουν µέτρα για την
αναστολή οποιασδήποτε νέας έγκρισης καλλιέργειας και διάθεσης
στην αγορά. Οι ανωτέρω δηλώσεις επαναλήφθηκαν στο πλαίσιο της
επίσηµης έγκρισης της κοινής θέσης στις 9 ∆εκεµβρίου 1999.

                                                                                                                                           
διεύθυνση του εισαγωγέα και του εξαγωγέα· επίσης να περιέχει µία δήλωση ότι η διακίνηση
είναι σύµφωνη µε το παρόν πρωτόκολλο που εφαρµόζεται για τον εξαγωγέα.
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4. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΤΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΤΟ

Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία στους τοµείς των τροφίµων, των
σπόρων και των ζωοτροφών προβλέπει σε ορισµένες περιπτώσεις τη
δυνατότητα απόσυρσης προϊόντων εάν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο
πρόβληµα. Ωστόσο, η φύση των συστηµάτων αυτών είναι γενική και
δεν προβλέπει ρητώς συγκεκριµένη δυνατότητα ανίχνευσης των ΓΤΟ ή
των προϊόντων που προέρχονται από ΓΤΟ.

Η κοινή θέση σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ
εισάγει µία γενική απαίτηση για την εξασφάλιση της δυνατότητας
ανίχνευσης των ΓΤΟ σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά.
∆υνάµει του άρθρου 4, παράγραφος 5 η εφαρµογή της υποχρέωσης
αυτής εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Ωστόσο, η
συγκεκριµένη απαίτηση δεν καλύπτει τα προϊόντα που προέρχονται
από ΓΤΟ, τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

Στο παρόν κεφάλαιο, στο τµήµα 4.1, περιγράφονται αρχικά οι επιλογές
σχετικά µε την εφαρµογή συστήµατος(-των) ανιχνευσιµότητας για
ΓΤΟ βάσει µίας αναθεωρηµένης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και επίσης για
ΓΤΟ που λαµβάνουν έγκριση βάσει τοµεακής νοµοθεσίας. Στη
συνέχεια, στο τµήµα 4.2 συζητείται η ανάγκη και η επιθυµία
εισαγωγής συγκεκριµένης δυνατότητας ανίχνευσης για προϊόντα που
προέρχονται από ΓΤΟ και, στη βάση αυτή, περιγράφονται πιθανές
εναλλακτικές επιλογές.

4.1 ∆υνατότητα ανίχνευσης ΓΤΟ

Η Επιτροπή προβλέπει ότι, όσον αφορά τα υφιστάµενα συστήµατα
ανιχνευσιµότητας, ένα σύστηµα ανιχνευσιµότητας ΓΤΟ βάσει µίας
αναθεωρηµένης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ θα µπορούσε να στηρίζεται σε
έναν συνδυασµό εγγράφων τεκµηρίωσης και τεχνικής ανάλυσης.

Τεκµηρίωση
Η ανίχνευση της προέλευσης ενός ΓΤΟ στην αλυσίδα παραγωγής θα
είναι δυνατή εφόσον διαβιβάζονται και διατηρούνται σε κάθε στάδιο
της διάθεσης στην αγορά σχετικές πληροφορίες για τον προσδιορισµό
του συγκεκριµένου ΓΤΟ. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, κατά
συνέπεια, να είναι διαθέσιµες κατά την πρώτη διάθεση του προϊόντος
στην αγορά και µπορούν να περιλαµβάνουν τη χρήση ενός µοναδικού
κωδικού ή «µοναδικού προσδιοριστικού στοιχείου», το οποίο θα
αποδίδεται σε επιµέρους ΓΤΟ και θα παρουσιάζεται στην ετικέτα ή/και
σε συνοδευτικά έγγραφα συναλλαγών, όπως θα προβλέπεται στην
αναθεώρηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ. Το «µοναδικό προσδιοριστικό
στοιχείο» θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης, εκ µέρους των αρχών
επιθεώρησης, σε πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριµένο ΓΤΟ από
ένα κεντρικό µητρώο.

Ανίχνευση και προσδιορισµός
Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση της παροχής ορθών
πληροφοριών όσον αφορά το περιεχόµενο ΓΤΟ του προϊόντος στην
ετικέτα ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Γι’ αυτό απαιτείται σαφής φυσική
ανίχνευση επιµέρους ΓΤΟ και για το σκοπό αυτό µπορούν να
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χρησιµοποιηθούν µοναδικές αλληλουχίες DNA ή πρωτεϊνών που
προκύπτουν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας τροποποίησης.

Έχει αναπτυχθεί κατάλληλη µεθοδολογία για την ανίχνευση
µοναδικών αλληλουχιών DNA και πρωτεϊνών από υλικό που περιέχει
ΓΤΟ. Το ΚΚΕρ συνεργάζεται σήµερα µε ένα δίκτυο εργαστηρίων
ανάλυσης σε ολόκληρη την Κοινότητα µε σκοπό την επικύρωση της
µεθοδολογίας, η οποία είναι σηµαντικό να ακολουθεί µία συνεκτική
προσέγγιση.

Μητρώα

Η κοινή θέση προβλέπει ότι οι ανωτέρω πληροφορίες σχετικά µε την
ταυτότητα και την ανίχνευση ΓΤΟ θα καταγράφονται σε ένα ή
περισσότερα µητρώα. Μία βάση δεδοµένων «µητρώου» έχει ήδη
δηµιουργηθεί για ΓΤΟ που λαµβάνουν έγκριση βάσει του Μέρους Γ
της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και περιλαµβάνει πληροφορίες που
υποβάλλονται στο πλαίσιο γνωστοποιήσεων. Το µητρώο ή τα µητρώα
αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να ενσωµατώνονται σε ένα γενικό
µητρώο, όπως προβλέπεται από τον ΟΟΣΑ και σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο για τη βιοασφάλεια.

Βασικά στοιχεία ενός συστήµατος ανιχνευσιµότητας

Στο πλαίσιο αυτό, στα πιθανά στοιχεία για την εξασφάλιση της
δυνατότητας ανίχνευσης ΓΤΟ περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

•  οι φορείς εκµετάλλευσης εξασφαλίζουν, σε κάθε στάδιο της
διάθεσης στην αγορά, την παροχή σχετικών πληροφοριών για
τον προσδιορισµό κάθε ΓΤΟ σε µορφή επισήµανσης ή
συνοδευτικής τεκµηρίωσης·

•  στις πληροφορίες αυτές περιλαµβάνεται ένα «µοναδικό
προσδιοριστικό στοιχείο» για κάθε ΓΤΟ ως µέσο πρόσβασης σε
σχετικές πληροφορίες για τον συγκεκριµένο ΓΤΟ,
συµπεριλαµβανοµένης της µεθοδολογίας ανίχνευσης, από ένα
κεντρικό µητρώο·

•  οι φορείς εκµετάλλευσης διαβιβάζουν και διατηρούν τις
σχετικές πληροφορίες σε κάθε στάδιο της διάθεσης στην αγορά.

Τα εισαγόµενα προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ θα πρέπει να εξετάζονται
προσεκτικά στο πλαίσιο αυτό. Οι ΓΤΟ που εισάγονται στην ΕΕ θα
πρέπει να είναι σύµφωνοι µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ωστόσο, δεν
είναι δυνατή η επέκταση των κοινοτικών συστηµάτων
ανιχνευσιµότητας σε τρίτες χώρες. Εντούτοις, θα πρέπει να ζητούνται
από τον εξαγωγέα πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα του
προϊόντος εάν αυτό πρόκειται να εισαχθεί στην αλυσίδα παραγωγής.
Το πρωτόκολλο για τη βιοασφάλεια περιλαµβάνει διατάξεις που
απαιτούν την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τον συγκεκριµένο
προσδιορισµό των ΓΤΟ που αποτελούν αντικείµενο διασυνοριακής
διακίνησης µολονότι µία απόφαση για ΓΤΟ που χρησιµοποιούνται
άµεσα σε τρόφιµα ή ζωοτροφές εξακολουθεί να υπόκειται στη
συµφωνία.



-8-

Τοµεακή νοµοθεσία

Ενώ η αναθεωρηµένη οδηγία 90/220/ΕΟΚ θα καλύπτει τη δυνατότητα
ανίχνευσης για τη διάθεση ΓΤΟ βάσει του Μέρους Γ της οδηγίας, θα
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα προϊόντα που λαµβάνουν έγκριση
βάσει τοµεακής νοµοθεσίας. Επί του παρόντος, η χρήση ΓΤΟ για
καλλιέργεια, εισαγωγή και επεξεργασία, ζωοτροφές και σπόρους
απαιτεί τη λήψη έγκρισης βάσει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ (οι ποικιλίες
σπόρων θα πρέπει να καταγράφονται στον Κοινό Κατάλογο πριν από
την εµπορική διάθεσή τους στην Κοινότητα). Αντιθέτως, για τη χρήση
ΓΤΟ ως προϊόντων ή εντός προϊόντων διατροφής δεν απαιτείται πλέον
έγκριση βάσει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αλλά βάσει του κανονισµού
για τα νέα τρόφιµα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαΐου 1997.

Στο µέλλον, θα είναι απαραίτητη η ενηµέρωση της τοµεακής
νοµοθεσίας λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων µίας αναθεωρηµένης
οδηγίας 90/220/EΟΚ.

Εναλλακτικές επιλογές
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστούν οι ακόλουθες εναλλακτικές

επιλογές:

 (1) Μέτρα εφαρµογής για τη δυνατότητα ανίχνευσης ΓΤΟ βάσει µίας
         αναθεωρηµένης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

(2) Κάθετα µέσα (Οδηγία 90/220/ΕΟΚ συµπληρωνόµενη από τοµεακή
νοµοθεσία) για τη δυνατότητα ανίχνευσης ΓΤΟ

(3) Ένα νέο οριζόντιο µέσο για τη δυνατότητα ανίχνευσης ΓΤΟ

Επιλογή 1 Μέτρα εφαρµογής για τη δυνατότητα ανίχνευσης βάσει
µίας αναθεωρηµένης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ
Βάσει της κοινής θέσης, τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα να
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ανίχνευσης σε όλα τα στάδια της
διάθεσης ΓΤΟ στην αγορά. Συνεπώς, µία επιλογή θα ήταν η πρόταση,
εκ µέρους της Επιτροπής, µέτρων εφαρµογής για τη καθοδήγηση και
την παροχή βοήθειας προς τα κράτη µέλη για την εξασφάλιση της
δυνατότητας ανίχνευσης όπως θα προβλέπεται σε µια αναθεωρηµένη
οδηγία 90/220/ΕΟΚ.

Στο πλαίσιο της επιλογής αυτής, η Επιτροπή µέσω της διαδικασίας
επιτροπολογίας,

•  θα σχεδιάσει ένα σύστηµα για την απόδοση ενός µοναδικού
προσδιοριστικού στοιχείου στους ΓΤΟ, λαµβανοµένων υπόψη
σχετικών εξελίξεων στη διεθνή fora.

•  θα δηµιουργήσει ένα ή περισσότερα µητρώα για τους σκοπούς
της καταγραφής των πληροφοριών σχετικά µε τις γενετικές
τροποποιήσεις σε ΓΤΟ·
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•  θα συµπληρώσει το παράρτηµα IV µε σηµειώµατα
προσανατολισµού σχετικά µε την περιγραφή του τρόπου µε τον
οποίο το προϊόν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί.

Οι προσανατολισµοί αυτοί θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν τη βασική
λειτουργία ενός συστήµατος ανιχνευσιµότητας, όπως περιγράφεται
ανωτέρω, καθώς και συστάσεις προς τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν
ότι όλοι οι φορείς εκµετάλλευσης που ασχολούνται µε ΓΤΟ, ως
προϊόντα ή εντός προϊόντων, τηρούν αρχεία για ορισµένο αριθµό ετών
και διαβιβάζουν πληροφορίες στον επόµενο φορέα εκµετάλλευσης
σχετικά µε:

•  την ονοµασία του ΓΤΟ·

•  το όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην
Κοινότητα ατόµου που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ΓΤΟ
στην αγορά·

•  την εµπορική ονοµασία του προϊόντος·

•  µία ένδειξη που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δηµόσια
µητρώα·

•  έναν αριθµό έγκρισης ή ένα «µοναδικό προσδιοριστικό
στοιχείο» (εφόσον είναι διαφορετικό από την ονοµασία του
ΓΤΟ).

Επιλογή 2 ∆υνατότητα ανίχνευσης βάσει κάθετων µέσων
Η συγκεκριµένη επιλογή απαιτεί τη θέσπιση διατάξεων σε όλα τα µέσα
που καλύπτουν τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά για τη διασφάλιση της
δυνατότητα ανίχνευσης. Παρόµοιες διατάξεις θεσπίζονται ήδη στην
κοινή θέση, αλλά αντίστοιχες διατάξεις θα µπορούσαν επίσης να
εισαχθούν στη τοµεακή νοµοθεσία που καλύπτει τα νέα τρόφιµα και
τους σπόρους.

Επιλογή 3 ∆υνατότητα ανίχνευσης βάσει ενός νέου οριζόντιου µέσου
Η τρίτη εναλλακτική επιλογή αφορά ένα νέο «οριζόντιο» µέσο µε το
οποίο θα θεσπιστούν οι αρχές για ένα σύστηµα ανιχνευσιµότητας,
όπως περιγράφεται ανωτέρω. Θα αποτελέσει το µέσο εισαγωγής µίας
νοµικής υποχρέωσης σε σχέση µε τη δυνατότητα ανίχνευσης ΓΤΟ
τόσο στην οδηγία 90/220/ΕΟΚ όσο και στη τοµεακή νοµοθεσία.

Πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα των εναλλακτικών επιλογών
Η πρώτη επιλογή αναθέτει την εφαρµογή ενός κατάλληλου
συστήµατος ανιχνευσιµότητας στα κράτη µέλη βάσει καθοδήγησης η
οποία θα εγκριθεί µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας. Το
σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της καθοδήγησης βάσει της επιλογής 1
είναι ότι η εισαγωγή της θα είναι δυνατή µέσα σε σχετικά σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Το µειονέκτηµα είναι ότι η καθοδήγηση προς τα
κράτη µέλη δεν θα συνεπάγεται νοµική υποχρέωση για τους
εµπλεκόµενους παράγοντες όσον αφορά τη διατήρηση και τη
διαβίβαση πληροφοριών. Επιπλέον, η επιλογή αυτή ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσµα τη θέσπιση διαφορετικών συστηµάτων στην
Κοινότητα.
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Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της δεύτερης επιλογής είναι ότι
παρέχει µία νοµική βάση για τη δυνατότητα ανίχνευσης των ΓΤΟ που
εγκρίνονται βάσει του συνόλου της σχετικής νοµοθεσίας λαµβάνοντας
υπόψη τα υφιστάµενα συστήµατα ανιχνευσιµότητας στους διάφορους
τοµείς. Επίσης, καθιστά δυνατή την επιβολή νοµικής υποχρέωσης
στους εµπλεκόµενους παράγοντες για τη διαβίβαση και διατήρηση
σχετικών πληροφοριών σε όλα τα στάδια της διάθεσης των προϊόντων
στην αγορά. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να είναι συνεκτικά και
συνεπή ώστε να αποφεύγονται τυχόν επικαλύψεις ή κενά.

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της τρίτης επιλογής είναι ότι παρέχει
µία µοναδική νοµική βάση για τη δυνατότητα ανίχνευσης ΓΤΟ στην
Κοινότητα και µπορεί να αποφύγει δυνητικές επικαλύψεις ή κενά που
δηµιουργούνται από διαφορετικά επιµέρους συστήµατος. Επίσης,
καθιστά δυνατή την επιβολή νοµικής υποχρέωσης στους
εµπλεκόµενους παράγοντες όσον αφορά τη διαβίβαση και διατήρηση
σχετικών πληροφοριών σε όλα τα στάδια διάθεσης των προϊόντων
στην αγορά. Ωστόσο, η επιλογή αυτή προϋποθέτει µεγαλύτερη περίοδο
υιοθέτησης σε σύγκριση µε την επιλογή 1, όµως σε µορφή κανονισµού
το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής θα µπορούσε να περιοριστεί.

Και οι τρεις εναλλακτικές επιλογές σχετικά µε τη δυνατότητα
ανίχνευσης ΓΤΟ βασίζονται στις διατάξεις µίας αναθεωρηµένης
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και προβλέπουν παρόµοιο(α) σύστηµα(τα)
στηριζόµενα σε µεγάλο βαθµό στη διαβίβαση και διατήρηση
τεκµηρίωσης για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε την ταυτότητα
επιµέρους ΓΤΟ. Αυτό θα έχει συνέπειες για τη βιοµηχανία. Ωστόσο, η
πλειονότητα των συναλλαγών συνοδεύεται από έγγραφα τεκµηρίωσης
που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον προµηθευτή, τους
αγοραστές και την ηµεροµηνία συναλλαγής, καθώς και σχετικά µε τη
φύση, την πηγή, το περιεχόµενο και την ποσότητα του προϊόντος. Στη
βάση αυτή, το κόστος διάθεσης συµπληρωµατικών πληροφοριών στα
έγγραφα αυτά, ως µέσο προσδιορισµού επιµέρους ΓΤΟ που
περιέχονται στο προϊόν, αναµένεται ότι δεν θα είναι σηµαντικό.

∆εν µπορεί να επιβληθεί ένα κοινοτικό σύστηµα ανιχνευσιµότητας
στους εµπορικούς εταίρους. Οι τρίτες χώρες, καθώς και η ΕΕ, θα
πρέπει να τηρούν διεθνείς δεσµεύσεις, όπως το πρωτόκολλο για τη
βιοασφάλεια, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε
ταυτότητα ΓΤΟ.

Καµία από τις τρεις εναλλακτικές επιλογές δεν καλύπτει τη
δυνατότητα ανίχνευσης για προϊόντα προερχόµενα από ΓΤΟ, τα οποία
µελετώνται στο ακόλουθο τµήµα.

4.2. ∆υνατότητα ανίχνευσης προϊόντων που προέρχονται από ΓΤΟ

Ενώ η αναθεωρηµένη οδηγία 90/220/ΕΟΚ θα εισάγει συγκεκριµένες
απαιτήσεις δυνατότητας ανίχνευσης για τους ζωντανούς ΓΤΟ, δεν
υπάρχει παρόµοια συγκεκριµένη υποχρέωση για τα προϊόντα που
προέρχονται από ΓΤΟ. Συνεπώς, παραµένει το ερώτηµα κατά πόσο
είναι αναγκαία η ειδική δυνατότητα ανίχνευσης για τα προϊόντα που
προέρχονται από ΓΤΟ και, εάν ναι, πώς θα µπορούσε να εισαχθεί.
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Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία ήδη προβλέπει γενικά συστήµατα
ανιχνευσιµότητας στους τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών, τα
οποία δεν αφορούν συγκεκριµένα τους ΓΤΟ. Τα συστήµατα αυτά
προβλέπουν την απόσυρση προϊόντων σε περιπτώσεις εντοπισµού
απρόβλεπτου κινδύνου, ωστόσο δεν καλύπτουν όλες τις επιχειρήσεις
στον τοµέα των τροφίµων και των ζωοτροφών στο σύνολο της
αλυσίδας παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, επισύρεται η προσοχή στην πρόσφατη πρόταση της
Επιτροπής σχετικά µε τις γενικές αρχές και απαιτήσεις της νοµοθεσίας
για τα τρόφιµα, η οποία προτείνει στο άρθρο 9 την εδραίωση γενικών
αρχών για τη δυνατότητα ανίχνευσης3. Ειδικότερα, προτείνεται ότι τα
συστήµατα ανιχνευσιµότητας θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα
τρόφιµα, τις ζωοτροφές, τα ζώα παραγωγής τροφίµων και για
οποιαδήποτε ουσία που εισάγεται σε τρόφιµο ή ζωοτροφή. Οι αρχές
αυτές δεν αφορούν συγκεκριµένα κάποιο τοµέα και η εφαρµογή
προβλέπεται µέσω ειδικής νοµοθεσίας.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

•  Απρόβλεπτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως βλάβες σε µη
στοχευόµενους οργανισµούς, µπορούν να προκύψουν από την
ελευθέρωση ΓΤΟ, όπως γενετικά τροποποιηµένων φυτών
καλλιέργειας. Ωστόσο, δεν είναι πιθανή η εµφάνιση
απρόβλεπτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίπτωση
προϊόντων προερχόµενων από ΓΤΟ, όπως τα άλευρα που
προέρχονται από γενετικά τροποποιηµένους σπόρους
αραβοσίτου, όπου η επεξεργασία παράγει «µη βιώσιµο»
γενετικό υλικό.

•  Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον απαιτείται ειδική
δυνατότητα ανίχνευσης για προϊόντα προερχόµενα από ΓΤΟ
για τον σκοπό της απόσυρσης προϊόντων σε περίπτωση
εµφάνισης απρόβλεπτου προβλήµατος από την κατανάλωση
υλικού που προέρχεται από ΓΤΟ. Η έγκριση προϊόντων που
προέρχονται από ΓΤΟ πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά,
όπως προβλέπεται στον κανονισµό σχετικά µε τα νέα τρόφιµα,
θα παράσχει κανονικά την απαραίτητη διασφάλιση.

•  Ένας από τους στόχους της δυνατότητας ανίχνευσης είναι η
διευκόλυνση της παρακολούθησης πιθανών µακροπρόθεσµων
και ανεπιθύµητων επιπτώσεων για την υγεία συνδεόµενων µε
συγκεκριµένα τρόφιµα. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ευρέως ότι
λίγες είναι οι γνώσεις σχετικά µε τις µακροπρόθεσµες
επιπτώσεις οποιουδήποτε τροφίµου, γεγονός που καθιστά
προβληµατικό τον προσδιορισµό επιπτώσεων στην υγεία οι
οποίες θα µπορούσαν να προέρχονται µόνο από ΓΤ τρόφιµα. Η
παρακολούθηση µετά τη διάθεση στην αγορά δεν αποδεικνύει
αυτόµατα άµεση αιτιακή σχέση µεταξύ της εµφάνισης µίας
αρνητικής επίπτωσης για την ανθρώπινη υγεία και της
κατανάλωσης ενός συγκεκριµένου τροφίµου. Κατά τη διάρκεια
της αξιολόγησης κινδύνου ενός τροφίµου προερχόµενου από
ΓΤΟ πριν από τη διάθεση του στην αγορά, συνήθως εξετάζεται

                                                
3  COM (2000) 716 τελικό
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κατά περίπτωση και η ανάγκη για παρακολούθηση µετά τη
διάθεση στην αγορά. Αναγνωρίζεται γενικά ότι παρόµοια µέτρα
θα ήταν πιο χρήσιµα για την παρακολούθηση των επιπτώσεων
γεννητικά τροποποιηµένων τροφίµων τα οποία διαφέρουν
σηµαντικά από το συµβατικό αντίστοιχο τρόφιµο.

•  Η δυνατότητα ανίχνευσης για προϊόντα προερχόµενα από ΓΤΟ
µπορεί επίσης να διευκολύνει τον έλεγχο της επισήµανσης
τέτοιων προϊόντων. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητος ο
εντοπισµός του λεπτοµερούς ιστορικού και της προέλευσης
επιµέρους ΓΤΟ για την παροχή ενός λεπτοµερούς σχεδίου
επισήµανσης. Για τον σκοπό της παροχής πληροφοριών στον
τελικό καταναλωτή, αρκεί οι εµπλεκόµενοι παράγοντες να είναι
σε θέση να τεκµηριώσουν τη χρήση ή µη ΓΤΟ. Η δυνατότητα
ανίχνευσης ως µέσο διευκόλυνσης απαιτήσεων επισήµανσης
εξετάζεται στο τµήµα που αναφέρεται στην επισήµανση.

Εναλλακτικές επιλογές
Στο πλαίσιο αυτό, θα µπορούσαν να εξεταστούν τέσσερις
εναλλακτικές επιλογές

(A) Κανένα συγκεκριµένο σύστηµα ανιχνευσιµότητας για προϊόντα
προερχόµενα από ΓΤΟ

(B) Κάθετα µέσα (τοµεακή νοµοθεσία) για την εξασφάλιση της
δυνατότητα ανίχνευσης προϊόντων προερχόµενων από ΓΤΟ

(Γ) Ένα νέο οριζόντιο µέσο για την εξασφάλιση της δυνατότητας
ανίχνευσης προϊόντων προερχόµενων από ΓΤΟ

(∆) Ένα νέο οριζόντιο µέσο που θα καλύπτει τόσο τους ΓΤΟ όσο και τα
προϊόντα που προέρχονται από ΓΤΟ

Επιλογή A Κανένα ειδικό σύστηµα ανιχνευσιµότητας
Η επιλογή αυτή βασίζεται στην προϋπόθεση ότι δεν καθίσταται
αναγκαία η ύπαρξη ενός συστήµατος ανιχνευσιµότητας για τα
προϊόντα που προέρχονται από ΓΤΟ δεδοµένου ότι τα προϊόντα αυτά
έχουν υποβληθεί σε εµπεριστατωµένη αξιολόγηση ασφάλειας πριν από
τη διάθεσή τους στην αγορά. Επιπλέον, η υφιστάµενη νοµοθεσία στους
τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών ήδη προβλέπει σε ορισµένες
περιπτώσεις την απόσυρση προϊόντων µέσω συστηµάτων
αριθµοδότησης παρτίδων όταν εντοπίζεται απρόβλεπτος κίνδυνος.

Επιλογή B Κάθετα µέσα
Η ειδική δυνατότητα ανίχνευσης για προϊόντα προερχόµενα από ΓΤΟ
θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της εισαγωγής απαιτήσεων στην
τοµεακή νοµοθεσία για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Αυτό απαιτεί
την τροποποίηση του κανονισµού σχετικά µε τα νέα τρόφιµα και την
εισαγωγή κατάλληλων διατάξεων στη νοµοθεσία σχετικά µε τις
ζωοτροφές.
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Τα επιµέρους συστήµατα στο πλαίσιο κάθε µέσου θα πρέπει να είναι
συµπληρωµατικά προκειµένου να αποφεύγεται η νοµική αβεβαιότητα.

Επιλογή Γ Οριζόντιο µέσο για προϊόντα προερχόµενα από ΓΤΟ

Η επιλογή αυτή θα καλύπτει την ειδική δυνατότητα ανίχνευσης για όλα
τα προϊόντα που προέρχονται από ΓΤΟ ανεξαρτήτως της τελικής
χρήσης τους και θα καλύψει το κενό που εντοπίζεται στην επιλογή Β.
Οι επιχειρήσεις στους τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών θα
είναι υποχρεωµένες να διαβιβάζουν και να διατηρούν πληροφορίες
σχετικά µε την παρουσία γενετικά τροποποιηµένου υλικού σε προϊόντα
προερχόµενα από ΓΤΟ, οι οποίες θα πρέπει να είναι επαρκείς για την
εξασφάλιση της δυνατότητας ανίχνευσης για τα προϊόντα αυτά.

Επιλογή ∆ Οριζόντιο µέσο τόσο για τους ΓΤΟ όσο και για τα
προϊόντα που προέρχονται από ΓΤΟ

Η επιλογή αυτή περιλαµβάνει τα ίδια στοιχεία µε την επιλογή Γ, αλλά
προτείνει την εισαγωγή ενός οριζόντιου µέσου που θα καλύπτει τη
δυνατότητα ανίχνευσης τόσο ΓΤΟ όσο και προϊόντων προερχόµενων
από ΓΤΟ. Η επιλογή αυτή παρέχει συνεπώς µία ενιαία νοµική βάση για
τη δυνατότητα ανίχνευσης ΓΤΟ και προϊόντων προερχόµενων από
ΓΤΟ σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίµων και ζωοτροφών,
καλύπτοντας οποιαδήποτε δυνητικά κενά.

Πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα των εναλλακτικών επιλογών

Το πλεονέκτηµα της επιλογής Α είναι ότι χρησιµοποιεί υφιστάµενα
συστήµατα στους τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών, τα οποία
λειτουργούν ήδη και δεν επιβαρύνει επιπλέον τη βιοµηχανία. Ωστόσο,
τα υφιστάµενα συστήµατα δεν καλύπτουν όλα τα στάδια της διάθεσης
στην αγορά. Επιπλέον, εάν καταστεί αναγκαία η ειδική δυνατότητα
ανίχνευσης για προϊόντα προερχόµενα από ΓΤΟ, τότε τα συστήµατα
αυτά θα πρέπει να προσαρµοστούν για την εκπλήρωση του στόχου
αυτού. Οι επιλογές Β, Γ και ∆ θεσπίζουν ειδικά συστήµατα
ανιχνευσιµότητας για προϊόντα προερχόµενα από ΓΤΟ.

Η επιλογή Β στοχεύει στην επέκταση της υφιστάµενης τοµεακής
νοµοθεσίας ώστε να συµπεριλάβει την ειδική δυνατότητα ανίχνευσης
για προϊόντα προερχόµενα από ΓΤΟ, ενώ οι επιλογές Γ και ∆
στηρίζονται σε µια οριζόντια προσέγγιση. Το πλεονέκτηµα της
επιλογής Β είναι ότι στηρίζεται σε υφιστάµενα συστήµατα, ενώ το
µειονέκτηµά της είναι ότι προϊόντα όπως οι ΓΤ σπόροι αραβοσίτου
που έχουν υποστεί άλεση αλλά δεν αποτελούν ακόµη συστατικά
τροφίµων ή ζωοτροφών δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της τρέχουσας
τοµεακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ.

Τα πλεονεκτήµατα µίας οριζόντιας προσέγγισης για τα προϊόντα που
προέρχονται από ΓΤΟ είναι ότι µία µοναδική νοµική βάση για τη
δυνατότητα ανίχνευσης θα µπορούσε να αποτρέψει δυνητικές
επικαλύψεις ή κενά που θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν από την
ύπαρξη διαφορετικών επιµέρους συστηµάτων. Ωστόσο, η εδραίωση
οριζόντιων µέτρων µπορεί να αποδειχθεί δυσχερέστερη. Επιπλέον, οι
επιπτώσεις του συστήµατος ανιχνευσιµότητας που προβλέπεται στις
επιλογές Β, Γ και ∆ θα πρέπει να εξεταστούν από την άποψη της
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επιπλέον επιβάρυνσης της βιοµηχανίας καθώς και στο πλαίσιο διεθνών
υποχρεώσεων.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.1. Επισήµανση ΓΤΟ

Σήµερα, ο κανονισµός σχετικά µε τα νέα τρόφιµα, η νοµοθεσία
σχετικά µε τους σπόρους και η αναθεωρηµένη οδηγία 90/220
προβλέπουν την υποχρεωτική επισήµανση προϊόντων που περιέχουν
ζωντανούς ΓΤΟ. Οι νέες απαιτήσεις στην αναθεωρηµένη οδηγία
90/220/EΟΚ θα προβλέπουν υποχρεωτική επισήµανση σε όλα τα
στάδια της διάθεσης στην αγορά και οι εναλλακτικές επιλογές που
περιγράφονται στο τµήµα 4.1. αποσκοπούν στην εκπλήρωση του
στόχου αυτού.

5.2. Επισήµανση τροφίµων προερχόµενων από ΓΤΟ

Το ζήτηµα είναι κατά πόσον το τρέχον κοινοτικό σύστηµα
επισήµανσης που ισχύει για τα τρόφιµα και τα συστατικά τροφίµων
που προέρχονται από ΓΤΟ θα πρέπει να τροποποιηθεί µε στόχο την
παροχή εµπεριστατωµένων πληροφοριών και επιλογών για τους
καταναλωτές.

∆ιάφορες έρευνες και δηλώσεις πολιτικής εκ µέρους ευρωπαϊκών
οργανώσεων καταναλωτών δείχνουν ότι υπάρχει έντονη ζήτηση για
ένα πιο ολοκληρωµένο σύστηµα επισήµανσης, το οποίο θα µπορεί να
δίδει στον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογής. Οι καταναλωτές
θεωρούν παραπλανητική την πρακτική ορισµένα προϊόντα να φέρουν
επισήµανση ενώ άλλα όχι.

Οι επιχειρήσεις στον τοµέα των τροφίµων µελετούν τρόπους
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Ορισµένες εταιρείες
έχουν αποφασίσει την εθελοντική επισήµανση ΓΤ προϊόντων µολονότι
δεν έχουν τέτοια υποχρέωση βάσει της τρέχουσας κοινοτικής
νοµοθεσίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι λιανοπωλητές έχουν
αποσύρει ΓΤ προϊόντα διατροφής από τα ράφια των σουπερµάρκετ και
έχουν ζητήσει από τους προµηθευτές να εγγυώνται ότι τα προϊόντα
προέρχονται από πηγές εκτός ΓΤΟ.

Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι ο κλάδος των τροφίµων
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό βαθµό διαφοροποίησης και
περιλαµβάνει εκατοµµύρια εµπλεκόµενους παράγοντες και πολλές
ΜΜΕ, ένα σύστηµα επισήµανσης το οποίο προχωρά πέρα από τα
τρέχοντα κοινοτικά κριτήρια επισήµανσης (παρουσία κριτηρίων
πρωτεϊνών/DNA προέλευσης ΓΤΟ) και όπου ο έλεγχος θα πρέπει να
στηρίζεται σε έγγραφη τεκµηρίωση, θεωρείται από ορισµένα τµήµατα
της βιοµηχανίας ως µη εφικτό, ιδιαίτερα δαπανηρό και δυσανάλογο ως
προς το στόχο του. Επιπλέον, σύµφωνα µε ορισµένα τµήµατα της
βιοµηχανίας, ένα τέτοιο σύστηµα θα ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί
και θα µπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για αθέµιτες πρακτικές.
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Στο πλαίσιο αυτό, µπορούν να εξεταστούν οι ακόλουθες τέσσερις
εναλλακτικές επιλογές για την επισήµανση προϊόντων προερχόµενων
από ΓΤΟ:

(A) ∆ιατήρηση της επικρατούσας κατάστασης

(B) ∆ιατήρηση της επικρατούσας κατάστασης και εισαγωγή ενός
συστήµατος επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ»

(Γ) Επισήµανση όλων των τροφίµων που προέρχονται από ΓΤΟ

(∆) Επισήµανση όλων των τροφίµων που παράγονται µε τη βοήθεια
ΓΤΟ

Επιλογή A ∆ιατήρηση της επικρατούσας κατάστασης: επισήµανση µε
βάση την ανίχνευση DNA ή πρωτεϊνών

Στόχος της επιλογής αυτής είναι η ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε
τη µέθοδο παραγωγής σε περίπτωση ανίχνευσης DNA ή πρωτεΐνης που
προέρχεται από ΓΤΟ στο τελικό προϊόν.

Η επιλογή αυτή βασίζεται στην τρέχουσα προσέγγιση ότι η δυνατότητα
ανίχνευσης DNA ή πρωτεΐνης προερχόµενων από γενετική τροποποίηση
καθιστά αναγκαία την επισήµανση της µεθόδου παραγωγής, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου η παρουσία DNA ή πρωτεΐνης προερχόµενων από ΓΤΟ σε
συστατικά του τελικού προϊόντος είναι τυχαία και σε ποσοστό κάτω του 1%.

Το συγκεκριµένο σύστηµα επισήµανσης προβλέπει την δυνατότητα επιβολής
βάσει µέτρων αναλυτικού ελέγχου, µολονότι στηρίζεται επίσης σε έγγραφη
τεκµηρίωση προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η παρουσία ΓΤ υλικού είναι
πραγµατικά τυχαία. Είναι γενικώς αποδεκτό από τους περισσότερους
εµπορικούς εταίρους.

Ωστόσο, µολονότι βασίζεται στην επιστηµονική δυνατότητα ανίχνευσης, το
σύστηµα αυτό έχει ορισµένα µειονεκτήµατα λόγω του ότι

•  είναι δύσκολο να εφαρµοστεί σε τρόφιµα που έχουν υποστεί υψηλή
επεξεργασία·

•  µε την πάροδο του χρόνου αναπτύσσονται νέες και πιο ευαίσθητες
µέθοδοι ανίχνευσης, οι οποίες συνεπώς καθιστούν ορισµένα προϊόντα,
τα οποία σήµερα δεν φέρουν επισήµανση, επιλέξιµα για υποχρεωτική
επισήµανση στο µέλλον.

Επιλογή B ∆ιατήρηση της επικρατούσας κατάστασης και εισαγωγή ενός
συστήµατος επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ»

Η επιλογή αυτή συνεπάγεται τη διατήρηση των υφιστάµενων κριτηρίων
επισήµανσης για τα τρόφιµα που προέρχονται από ΓΤΟ και την εισαγωγή
ενός κοινοτικού συστήµατος επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ» προκειµένου να
δίδεται στους καταναλωτές η δυνατότητα επιλογής. Το σύστηµα
επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ» αναφέρεται σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για
µία µέθοδο παραγωγής χωρίς τη χρήση γενετικής τεχνολογίας σε ολόκληρη
τη τροφική αλυσίδα.

Το σύστηµα θα στηρίζεται στην εθελοντική εφαρµογή του από τους
παραγωγούς, παρέχοντας ισότιµους όρους ανταγωνισµού για τους
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παραγωγούς που επιθυµούν να καταστήσουν γνωστό ότι ένα τρόφιµο δεν
περιέχει ΓΤΟ ανταποκρινόµενοι στις ειδικές απαιτήσεις των καταναλωτών.
Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία που προβλέπει τη δυνατότητα των
εµπλεκόµενων παραγόντων να επισηµαίνουν στην ετικέτα ότι ένα τρόφιµο
δεν περιέχει συστατικά παραγόµενα από ΓΤΟ προβλέπει ότι οι ισχυρισµοί
αυτοί δεν θα πρέπει να είναι παραπλανητικοί και αναληθείς.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις βιολογικές
µεθόδους παραγωγής αποκλείει τη χρήση ΓΤΟ ή παραγώγων τους σε πολύ
αυστηρή βάση, συµπεριλαµβανοµένων βοηθητικών µέσων επεξεργασίας στο
σύνολο των διεργασιών παραγωγής.

Όπως και στη βιολογική παραγωγή, ή στις προστατευόµενες ονοµασίες
προέλευσης, το σύστηµα επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ» θα είναι ένα σύστηµα
πιστοποίησης που θα βασίζεται σε κατάλληλους ελέγχους µίας σειράς
προκαθορισµένων ενεργειών που θα πραγµατοποιούνται για την διατήρηση
της ταυτότητας του προϊόντος κατά την πορεία του εντός της αλυσίδας
παραγωγής.

Η προστιθέµενη αξία ενός συστήµατος επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ» είναι η
δηµιουργία µίας γραµµής παραγωγής που θα εφαρµόζεται στη «συµβατική»
γεωργική παραγωγή, η οποία δεν θα είναι απαραίτητο να ακολουθεί τα
συµπληρωµατικά κριτήρια που υιοθετούνται στις βιολογικές καλλιέργειες.
Κατά συνέπεια, η γραµµή παραγωγής «χωρίς ΓΤΟ» θα µπορούσε να παρέχει
στους καταναλωτές προϊόντα «χωρίς ΓΤΟ», τα οποία ανάλογα µε τα
κριτήρια και τα κατώτατα όρια µπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρά σε σχέση
µε τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.

Επιλογή Γ Επισήµανση όλων των τροφίµων που προέρχονται από ΓΤΟ
Η επιλογή αυτή συνεπάγεται την υποχρεωτική επισήµανση όλων των
τροφίµων, των συστατικών τροφίµων, των προσθέτων, των αρωµατικών
ουσιών που περιέχουν, αποτελούνται ή προέρχονται άµεσα από ΓΤΟ µε
σκοπό την ενηµέρωση του καταναλωτή σχετικά µε τη µέθοδο παραγωγής,
ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν ίχνη τροποποιηµένου DNA ή πρωτεΐνης στο
τελικό προϊόν.

Η προσέγγιση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα την επισήµανση ορισµένων
προϊόντων για τα οποία δεν απαιτείται επισήµανση βάσει της τρέχουσας
νοµοθεσίας, όπως τα υψηλώς εξευγενισµένα έλαια που προέρχονται από
ΓΤΟ. Ένα τέτοιο σύστηµα επισήµανσης θα πρέπει να βασίζεται, τουλάχιστον
εν µέρει, σε τεκµηριωµένα στοιχεία για την παροχή πληροφοριών όσον
αφορά την πηγή των συστατικών, δεδοµένου ότι η πρωτεΐνη και το DNA δεν
είναι δυνατόν να ανιχνευθούν σε ορισµένα προϊόντα. Συνεπώς, οι
πληροφορίες τεκµηρίωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιµες προκειµένου να
εξασφαλιστεί η ορθή επισήµανση ακόµα και σε περιπτώσεις όπου η
επεξεργασία έχει εξαλείψει όλα τα επί του παρόντος ανιχνεύσιµα ίχνη
γενετικά τροποποιηµένου υλικού. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στην παροχή
τεκµηρίωσης και στην τήρηση εκτενών αρχείων από τους εµπλεκόµενους
παράγοντες.

Η υιοθέτηση της επιλογής αυτής συνεπάγεται ότι η ανάγκη ύπαρξης ενός
συστήµατος επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ» είναι λιγότερο προφανής.

Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται ότι «ενδιάµεσα» γεωργικά προϊόντα
προερχόµενα από ΓΤΟ, όπως οι αλεσµένοι σπόροι σόγιας ή αραβοσίτου που
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προορίζονται για χρήση στη διατροφή αλλά δεν αποτελούν τελικό προϊόν
διατροφής θα πρέπει να φέρουν επισήµανση ή θα πρέπει να γίνεται αναφορά
σε συνοδευτικά έγγραφα στο προϊόν που προέρχεται από ΓΤΟ.

Επιλογή ∆ Επισήµανση όλων των τροφίµων και των συστατικών
τροφίµων που παράγονται µε την βοήθεια ΓΤΟ

Η επιλογή αυτή συνεπάγεται επισήµανση για όλα τα τρόφιµα στα οποία έχει
χρησιµοποιηθεί τεχνολογία γενετικής τροποποίησης σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας παραγωγής. Αυτό θα οδηγήσει στην επισήµανση όχι µόνο
των τροφίµων που προέρχονται από ΓΤΟ αλλά και των βοηθητικών µέσων
επεξεργασίας, καθώς και του κρέατος, του γάλακτος και των αυγών που
προέρχονται από ζώα που τρέφονται µε ΓΤ ζωοτροφές.

Η εναλλακτική αυτή επιλογή στηρίζεται επίσης στην παροχή έγγραφης
τεκµηρίωσης και απαιτείται από τους εµπλεκόµενους παράγοντες η τήρηση
εκτενών αρχείων.

Η επιλογή αυτή προχωρά πέρα από τις γενικές κοινοτικές απαιτήσεις
επισήµανσης τροφίµων. Στόχος των συγκεκριµένων κανόνων επισήµανσης
είναι η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά µε τα συστατικά
του τελικού προϊόντος. Τα βοηθητικά µέσα επεξεργασίας δεν θεωρούνται
συστατικά καθώς, εξ ορισµού, δεν έχουν τεχνολογική επίπτωση στο τελικό
προϊόν διατροφής.

Η υιοθέτηση της επιλογής αυτής σηµαίνει ότι η ανάγκη για ένα σύστηµα
επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ» καθίσταται λιγότερο προφανής.

Πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα των εναλλακτικών επιλογών
Το πλεονέκτηµα της επιλογής Α είναι ότι στηρίζεται στην επιστηµονική
ανιχνευσιµότητα DNA και πρωτεΐνης που προέρχονται από ΓΤΟ, καθώς και
το ότι είναι αποδεκτή διεθνώς.

Από την πλευρά των καταναλωτών, το µειονέκτηµα είναι ότι δεν απαιτείται
επισήµανση ορισµένων προϊόντων που προέρχονται από ΓΤΟ διότι δεν
µπορεί να ανιχνευθεί DNA ή πρωτεΐνη προερχόµενη από ΓΤΟ. Έτσι, οι
καταναλωτές δεν ενηµερώνονται πλήρως σε όλες τις περιπτώσεις ούτε τους
παρέχεται η δυνατότητα επιλογής. Η θέσπιση ενός συστήµατος επισήµανσης
«χωρίς ΓΤΟ» έχει ως στόχο την παροχή επιλογής στους καταναλωτές µεταξύ
των τροφίµων που προέρχονται από ΓΤΟ και των τροφίµων που παράγονται
χωρίς τη χρήση γενετικής τεχνολογίας. Καθώς το σύστηµα είναι εθελοντικό,
το πλεονέκτηµα για τη βιοµηχανία είναι ότι έχει επιπτώσεις µόνο για τους
παραγωγούς που το εφαρµόζουν. Ωστόσο, οι οργανώσεις καταναλωτών
αντιτίθενται σε αυτό καθώς απαιτούν σαφή επισήµανση των τροφίµων που
προέρχονται από ΓΤΟ αντί της εισαγωγής ενός νέου συστήµατος
επισήµανσης επιπλέον των ήδη υφιστάµενων διατάξεων επισήµανσης.

Η επιλογή Γ στοχεύει στην παροχή επισήµανσης για όλα τα τρόφιµα που
προέρχονται από ΓΤΟ και υποστηρίζεται από τις οργανώσεις καταναλωτών.
Ωστόσο, θα έχει επιπτώσεις για τη βιοµηχανία, η οποία θα πρέπει να τηρεί
τεκµηρίωση σχετικά µε το εάν τα τρόφιµα και τα συστατικά των τροφίµων
προέρχονται από ΓΤΟ. Επιπλέον, βάσει της επιλογής αυτής ο έλεγχος της
επισήµανσης δεν θα στηρίζεται πλήρως σε αναλυτικές µεθόδους, γεγονός το
οποίο καθιστά δυσχερέστερη την ανίχνευση παραπλανητικών πρακτικών. Σε
διεθνές επίπεδο, ένα τέτοιο σύστηµα επισήµανσης βρίσκεται επί του
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παρόντος υπό εξέταση στο πλαίσιο της επιτροπής κώδικα για την
επισήµανση των τροφίµων.

Η επιλογή ∆ στοχεύει στην παροχή πληροφοριών προς τον τελικό
καταναλωτή σχετικά µε τη χρήση βοηθητικών µέσων επεξεργασίας ΓΤΟ
στην παραγωγή τροφίµων, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε κρέας, γάλα ή
αυγά που προέρχονται από ζώα τρεφόµενα µε ζωοτροφές που αποτελούνται
ή προέρχονται από ΓΤΟ. Η επιλογή αυτή προχωρά πέρα από τις υφιστάµενες
απαιτήσεις της ΕΕ και της επιτροπής κώδικα για την επισήµανση των
τροφίµων, η οποία εφαρµόζεται µόνο στα συστατικά. Επιπλέον, θα έχει
σηµαντικές επιπτώσεις για την ποιότητα των τροφίµων και για τις
επιχειρήσεις του τοµέα της διατροφής, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν εκτενή
αρχεία. Θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη η ανίχνευση παραπλανητικών
πρακτικών. Το σύστηµα επισήµανσης που προβλέπεται βάσει της επιλογής ∆
δεν έχει συζητηθεί στο πλαίσιο της επιτροπής κώδικα.

6. ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΣΜΑΤΩΝ

Επισήµανση ΓΤ τροφίµων και συστατικών τροφίµων
Απαιτείται περαιτέρω εναρµόνιση των υφιστάµενων κριτηρίων επισήµανσης
για την εδραίωση ενός ενιαίου, συνεκτικού και συνεπούς συστήµατος
επισήµανσης ΓΤ τροφίµων και συστατικών τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων
ΓΤ προσθέτων και αρτυµατικών υλών βάσει των ακόλουθων σηµείων:

1) Το κριτήριο DNA/πρωτεΐνης θα πρέπει να συνεπάγεται την
επισήµανση όλων των τροφίµων και συστατικών τροφίµων που
προέρχονται από ΓΤΟ εκτός εάν ακολουθείται άλλη επιλογή
επισήµανσης.

2) Το κατώτατο όριο του 1% σχετικά µε την τυχαία περιεκτικότητα θα
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλους τους ΓΤΟ που έχουν λάβει έγκριση.

3) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσθετα και οι αρτυµατικές ύλες
ΓΤΟ θα πρέπει να φέρουν σχετική επισήµανση.

Ένας κανονισµός της Επιτροπής για την εναρµόνιση των υφιστάµενων
κριτηρίων επισήµανσης (1 και 2) έχει ήδη προβλεφθεί στην Λευκή Βίβλο για
την ασφάλεια των τροφίµων (∆ράση 52). Η επόµενη αναθεώρηση της οδηγίας
89/107/ΕΟΚ σχετικά µε τα πρόσθετα και της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ θα
περιλαµβάνει διατάξεις για την επισήµανση ΓΤ προσθέτων αρτυµατικών υλών
ως τέτοιων.

Νέες ζωοτροφές
Η έγκριση και η επισήµανση ζωοτροφών που περιέχουν ΓΤΟ καλύπτεται από
την οδηγία 90/220/ΕΟΚ. Σήµερα, υπάρχουν κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε
την έγκριση και επισήµανση προϊόντων ζωοτροφών προερχόµενων από ΓΤΟ.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των
τροφίµων, πρόκειται να υποβληθεί ειδική νοµοθεσία σχετικά µε τις νέες
ζωοτροφές, η οποία θα περιλαµβάνει απαιτήσεις για την έγκριση ζωοτροφών
προερχόµενων από ΓΤΟ καθώς και διατάξεις, κατά περίπτωση, σχετικά µε τη
δυνατότητα ανίχνευσης και την επισήµανση ΓΤ ζωοτροφών. Η πρόταση αυτή
θα είναι σύµφωνη µε το αποτέλεσµα της γενικής συζήτησης σχετικά µε την
επισήµανση και τη δυνατότητα ανίχνευσης.

Σπόροι ΓΤΟ



-19-

Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει οδηγίες για τη ρύθµιση των λεπτοµερειών
των απαιτήσεων επισήµανσης, όπως ορίζονται από την οδηγία 98/95/EΚ του
Συµβουλίου για τους σπόρους ΓΤΟ καθώς και για τη ρύθµιση των όρων
καλλιέργειας και των άλλων απαιτήσεων καθαρότητας σε σχέση µε την τυχαία
παρουσία σπόρων ΓΤΟ.

Κατώτατα όρια
Για τα τρόφιµα που προέρχονται από ΓΤΟ έχει θεσπιστεί ένα κατώτατο όριο
1% για την τυχαία παρουσία ΓΤ υλικού. Ωστόσο, δεν έχει θεσπιστεί κανένα
κατώτατο όριο µέχρι στιγµής για τους ζωντανούς ΓΤΟ µολονότι το άρθρο 20
της κοινής θέσης σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ
προβλέπει τη δυνατότητα καθορισµού κατώτατων ορίων σχετικά µε τους
ζωντανούς ΓΤΟ. Το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να αντιµετωπιστεί στο εγγύς
µέλλον λαµβανοµένων υπόψη των προβληµάτων τυχαίας µόλυνσης που
αντιµετωπίζουν οι εµπλεκόµενοι παράγοντες. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί
το ζήτηµα ενός κατώτατου ορίου για την τυχαία µόλυνση µη εγκεκριµένων
ΓΤΟ.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις και την εµπειρία τους
σχετικά µε κάθε µία από τις προαναφερθείσες επιλογές υπό το φως των
συνεπειών της:

•  στην υγεία των καταναλωτών
•  στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της

βιοποικιλότητας
•  στις επιλογές των καταναλωτών
•  στις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας
•  στις επιπτώσεις για το εµπόριο
•  στις επιπτώσεις για τη βιοµηχανία και τη γεωργία
•  στις επιπτώσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη
•  στη γενική σκοπιµότητα και πρακτικότητα.
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