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ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡ ΙΙ ΣΣΤΤ ΙΙ ΕΕΣΣ   
 

 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην επιβλέπουσα καθηγήτριά µου Kα 

∆ελούκα-Ιγγλέση Κορνηλία η οποία έδειξε από την πρώτη στιγµή την προθυµία 

να µε βοηθήσει τόσο στην επιλογή του θέµατος όσο και στη συλλογή των 

στοιχείων και πληροφοριών για τη συγγραφή της διπλωµατικής µου µελέτης. Οι 

ιδέες και οι συµβουλές της υπήρξαν καθοριστικής σηµασίας, προκειµένου να 

φέρω εις πέρας τη συγγραφή αυτής της µελέτης. Ο προσωπικός της χρόνος που 

µου αφιέρωσε και η αµεσότητα των απαντήσεών της στις διάφορες ερωτήσεις και 

απορίες µου, ήταν αναµφισβήτητα τα στοιχεία που µε βοήθησαν περισσότερο, 

ώστε να ολοκληρώσω µε επιτυχία τη διπλωµατική µου εργασία. 
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ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤ ΙΙΚΚΟΟ ΙΙ   ΟΟΡΡΟΟΙΙ     
Βιοτεχνολογία, γενετική τροποποίηση, γονίδια, DNA, γενετικά τροποποιηµένοι 

οργανισµοί, µεταλλαγµένα, βιοασφάλεια, νοµοθεσία, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

συστήµατα ταχείας προειδοποίησης, ασφάλεια τροφίµων. 

 

ΠΠΕΕΡΡ ΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ   
Η εργασία αυτή ξεκίνησε τόσο από την προτροπή της Κας Κ. ∆ελούκα για την 

ανάπτυξη και ανάλυση του ζητήµατος σχετικά µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή 

Νοµοθεσία για τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς, όσο και από το 

προσωπικό ενδιαφέρον και τις ανησυχίες µου για το συγκεκριµένο θέµα 

γενικότερα.  

 

Στις µέρες µας τα προβλήµατα στη διατροφή των ανθρώπων διαρκώς 

αυξάνονται. Η εργασία αυτή ήταν µια ευκαιρία να ερευνήσω σε βάθος το θέµα 

των ΓΤΟ που έχουν ήδη µπει για τα καλά στη ζωή µας και απασχολούν τόσο 

πολύ τη χώρα µας, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και ολόκληρο τον κόσµο.  

 

Το υλικό συλλέχθηκε κυρίως από το ∆ιαδίκτυο, από πολυάριθµους και ποικίλους 

δικτυακούς τόπους. Οι πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία αντλήθηκαν 

κυρίως από την πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους δικτυακούς τόπους 

άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών και Οργάνων της. Χρησιµοποίησα πολλά άρθρα και 

αποσπάσµατα ξενόγλωσσων και ελληνικών µελετών και λιγότερα βιβλία, καθώς 

το θέµα είναι σχετικά νέο και δεν υπάρχει ακόµα µεγάλη βιβλιογραφία.  

 

Η µελέτη χωρίζεται σε δύο µεγάλα µέρη: το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τρία 

κεφάλαια και αναφέρεται στη βιοτεχνολογία και συγκεκριµένα στον τοµέα της ο 

οποίος ασχολείται µε τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Το δεύτερο 

µέρος περιλαµβάνει δύο κεφάλαια και περιγράφει την ισχύουσα νοµοθεσία για 

τους ΓΤΟ, καθώς  και τα συµπεράσµατα της όλης ανάλυσης. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχονται εισαγωγικά στοιχεία, για τη βιοτεχνολογία και 

τους ΓΤΟ και παρουσιάζεται µια γενική εικόνα της σηµερινής στάσης που κρατά 

η ανθρώπινη κοινωνία απέναντι στη βιοτεχνολογία και τα προϊόντά της, δηλαδή 

τους ΓΤΟ.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται λεπτοµερώς η έννοια της βιοτεχνολογίας και 

της γενετικής τροποποίησης, καθώς και των µεθόδων που αυτή χρησιµοποιεί, 

προκειµένου να πετύχει τα αποτελέσµατα που κάθε φορά ικανοποιούν τους 

σκοπούς της. Ακολουθεί µια σύγκριση µεταξύ βιολογικών και µεταλλαγµένων 

τροφίµων, σύµφωνα µε την αποδοχή τους από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, 

και στο υπόλοιπο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες των ΓΤΟ 

στον άνθρωπο, την επιστήµη και το περιβάλλον.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στη διεθνή αγορά των ΓΤΟ και 

συγκεκριµένα παρουσιάζονται οι εκτάσεις των γενετικά τροποποιηµένων 

καλλιεργειών ανά τον κόσµο. Ακόµα αναφέρεται το µέγεθος της παγκόσµια 

αγοράς µεταλλαγµένων καλλιεργειών σε πωλήσεις σε δολάρια, καθώς επίσης και 

η εξέλιξη αυτών την τελευταία δεκαετία. 

 

Η νοµική πλευρά του εξεταζόµενου θέµατος περιλαµβάνεται στο τέταρτο 

κεφάλαιο. Σε αυτό παρουσιάζονται δύο πολυφυλετικές λύσεις σχετικές µε τους 

ΓΤΟ, αναπτύσσεται λεπτοµερώς το Ευρωπαϊκό Νοµοθετικό Πλαίσιο για αυτούς 

τους οργανισµούς, καθώς και ορισµένα στοιχεία για τα νοµοθετήµατα που 

ρυθµίζουν τους ΓΤΟ στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Το κεφάλαιο κλείνει µε την 

παρουσίαση  στοιχειωδών  πληροφοριών σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζουν το 

θέµα άλλες χώρες εκτός ΕΕ και ΗΠΑ. 

 

Η εργασία κλείνει µε γενικά συµπεράσµατα και τις προσωπικές µου απόψεις 

πάνω στο θέµα των ΓΤΟ.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ   ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ   

  
ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ   ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ   ΓΓΙΙΑΑ   ΤΤΗΗ   ΒΒΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ   &&  ΤΤΟΟΥΥΣΣ   ΓΓΤΤΟΟ   

 

Η πρόοδος της βιοτεχνολογίας έχει ανοίξει πολλά νέα επιστηµονικά, οικονοµικά, 

κοινωνικά, περιβαλλοντικά και φιλοσοφικά ερωτήµατα. Ο τοµέας, στον οποίο τα 

σχετικά ζητήµατα εµφανίζονται µε τη µεγαλύτερη ένταση και απαιτούν άµεσες 

ενέργειες και λύσεις, είναι οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί (ΓΤΟ), τα 

λεγόµενα µεταλλαγµένα προϊόντα. Την τελευταία δεκαετία το θέµα απασχολεί 

όλο και περισσότερο την πολιτική εξουσία, διεθνείς οργανισµούς, αλλά και την 

κοινωνία και η αντιπαράθεση για τους οργανισµούς αυτούς είναι εντονότατη 

κυρίως µεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Ο προβληµατισµός είναι εύλογος, δεδοµένου 

ότι για τα προϊόντα αυτά της γενετικής µηχανικής ανακύπτουν ερωτηµατικά και 

όχι µόνο που αναφέρονται σε ζητήµατα ουσιώδη για την υγεία του κοινωνικού 

συνόλου και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά. 

 

Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι η εφεύρεση νέων φυτών και ζώων µε αλλοίωση της 

γενετικής ταυτότητας των ειδών αποτελεί σοβαρή επέµβαση στη φύση και 

προκαλεί κίνδυνο ευρύτερης απορύθµισης, το βασικό ζητούµενο είναι αν η 

δηµιουργία των ΓΤΟ και κυρίως η µαζική απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον 

έχει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην ισορροπία των οικοσυστηµάτων και 

στους λοιπούς παράγοντες που αποτελούν αναγκαία στοιχεία της βιώσιµης 

ανάπτυξης.  

 

Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τους ΓΤΟ και οι αναζητούµενες λύσεις 

κινούνται στο δίπολο, το οποίο συνθέτουν αφενός η προστασία  του 

περιβάλλοντος και αφετέρου η ελευθερία του εµπορίου και της οικονοµικής 

δραστηριότητας γενικότερα. Η ελευθερία της επιστηµονικής έρευνας που 

ορισµένες φορές συνδέεται µε την παραγωγή των ΓΤΟ δεν αποτελεί σηµαντική 
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παράµετρο του προβλήµατος και δε σχετίζεται απαραίτητα µε τη διάθεσή τους 

στην αγορά, δηλαδή τη µετατροπή τους σε οικονοµικά αξιοποιήσιµο αντικείµενο.  

 

Η κοινωνία των πολιτών αντιµετωπίζει τα µεταλλαγµένα προϊόντα µε 

επιφυλάξεις, που φθάνουν έως την απόλυτη άρνηση. Οι ενδοιασµοί οφείλονται 

σε ποικίλους λόγους, οικονοµικούς, ηθικούς, ακόµη και θρησκευτικούς, αλλά 

κυρίως στο φόβο για επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία και στο περιβάλλον 

γενικότερα. Η επιφυλακτικότητα και η αρνητική στάση δεν είναι αδικαιολόγητη, 

δεδοµένου ότι η επιστήµη δεν έχει καταλήξει σε ασφαλή συµπεράσµατα ως προς 

τις βραχυχρόνιες και τις µακροχρόνιες επιπτώσεις των προϊόντων αυτών, αλλά 

και γιατί οι αλλοιώσεις στη βιοποικιλότητα από την απελευθέρωση των 

µεταλλαγµένων φαίνονται, δυστυχώς, µη αναστρέψιµες[1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Τ. Κ. Βιδάλης, Κ. Μανωλάκου, Γ. Μπαλιάς, «Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί και Βιώσιµη 
Ανάπτυξη», 2004, σ.9-10 (Κ. Μενουδάκος) 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ   ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ     

  
ΒΒΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ   &&  ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ   ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ   ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ   

 

22..11  ΒΒΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  &&  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΑΑ  

                                                

 

Είναι γεγονός ότι µε τον ερχοµό της νέας χιλιετίας πραγµατοποιήθηκαν 

σηµαντικές µεταβολές σε διάφορους τοµείς της ζωής των ανθρώπων. Μία 

σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η ανάγκη λήψης διατροφικών συµβουλών µε 

αποτέλεσµα την έντονη ανάπτυξη του συγκεκριµένου επαγγέλµατος. 

Αναπτύσσεται η βιοχηµεία, και η βιοτεχνολογία της οποίας η ανακάλυψη είναι 

πολύ παλιά, αφού ήδη το 1860, ο άνθρωπος ξεκίνησε να διασταυρώνει φυτά 

µέσω προσχεδιασµένης µεταφοράς γύρης. Επέλεγε και µετέφερε γονίδια για να 

εµπλουτίσει τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών µέσω διασταυρώσεων, χωρίς, 

ωστόσο, να γνωρίζει το γενετικό κώδικα των γονιδίων. Τα περισσότερα τρόφιµα, 

όπως το ρύζι, η βρώµη, η πατάτα, το καλαµπόκι, το σιτάρι και η ντοµάτα, είναι 

προϊόντα διασταυρώσεων ειδών µε παραδοσιακό τρόπο.   

 

Στις µέρες µας, βέβαια, αυτές οι διασταυρώσεις και άλλες περισσότερο 

περίπλοκες γίνονται µέσα σε εργαστήρια γενετικής όπου δηµιουργούνται µορφές 

ζωής, που ποτέ πριν δεν περπάτησαν στον πλανήτη µας. Πρόκειται για τους 

Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς[ 2 ] (Genetically Modified Organisms), 

που αποτελούν τη µεταλλαγµένη ελπίδα, αλλά και το µεταλλαγµένο εφιάλτη µας. 

Αυτά τα νέα, δίχως λιπάσµατα και φυτοφάρµακα, φυτά, µπορούν να εξαφανίσουν 

την πείνα καθώς και πολλές ασθένειες που οφείλονται σ’ αυτή. Έχοντας όµως 

διασχίσει µια περίοδο γεµάτη από διατροφικά σκάνδαλα –τρελές αγελάδες, 

µολυσµένους χοίρους, µεταλλαγµένους σπόρους και διοξίνες– αντιµετωπίζουµε 

 
2 A. Pascalev, “You are what you eat: Genetically modified foods, integrity and society”, Kluwer 
Academic Publisher 
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τα µεταλλαγµένα τρόφιµα µε δικαιολογηµένη καχυποψία και φόβο. Επιπρόσθετα, 

εκτός από τα θέµατα ασφάλειας της διατροφής, οι περισσότεροι καταναλωτές 

ενδιαφέρονται και για την ποιότητα των τροφών που καταναλώνουν. Οι 

καταναλωτές ζητούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας της υγείας τόσο 

από τους αγρότες, όσο και από τις βιοµηχανίες τροφίµων και τους λιανέµπορους. 

∆είχνουν, επίσης, περισσότερο ενδιαφέρον στον τρόπο και στο µέρος όπου 

παράγονται τα τρόφιµα και ιδιαίτερα αυξανόµενη ζήτηση για τα οργανικά τρόφιµα 

και το κρέας το οποίο προέρχεται από ζώα που έχουν ανατραφεί κάτω από πολύ 

υψηλά πρότυπα υγείας και ασφάλειας.  
 

Κάποιοι πιστεύουν πως το µέλλον του ανθρώπου βρίσκεται στα γονίδια, στις 

ζωτικές πληροφορίες, δηλαδή, που κρύβονται µέσα στη 

µακριά έλικα του DNA και πως η δυνατότητα δηµιουργίας 

νέων µορφών ζωής είναι εφικτή. Το έχουν κατορθώσει 

άλλωστε οι γενετιστές οι οποίοι δηµιούργησαν πράγµατι 

νέες µορφές ζωής ανακατεύοντας τµήµατα του DNA διαφορετικών ειδών.   

 

Αυτή η αµφιλεγόµενη επανάσταση δηµιούργησε µια έκρηξη αισιοδοξίας σχετικά 

µε την εξαφάνιση της πείνας από το πρόσωπο του πλανήτη µας, καθώς και 

πολλών θανατηφόρων ασθενειών χάρη στις εµπλουτισµένες µε βιταµίνες τροφές 

και στα τρόφιµα-εµβόλια. Βέβαια, οι φόβοι µας σήµερα εντοπίζονται σε τρόφιµα 

που παράγονται από Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (Genetically 

Modified Organisms ή GMO), τους οποίους δεν έχει προβλέψει η Φύση, επειδή 

απλούστατα έχουν επινοηθεί και δηµιουργηθεί από ανθρώπους µέσα σε 

εργαστήρια γενετικής. Οι φόβοι αυτοί εστιάζονται στους πιθανούς κινδύνους για 

την ανθρώπινη υγεία, στην αύξηση των αλλεργιών, στην αντίσταση στα 

αντιβιοτικά, στην αυξηµένη τοξικότητα, στη δηµιουργία υπερζιζανίων, στον 

περιορισµό της βιοποικιλότητας και τέλος στη λεγόµενη «γενετική ρύπανση», 

που δηµιουργείται από την απελευθέρωση αυτών των τεχνητά δηµιουργηµένων 

οργανισµών στη Φύση. 
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Υπερβολικοί ή όχι αυτοί οι φόβοι εκφράζουν αναµφίβολα την αγωνία πολλών 

ανθρώπων απέναντι στις δυνάµεις που απελευθερώνονται µέσα από τη γενετική 

και βιοµοριακή τεχνολογική επανάσταση. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί τη 

Γη µας, αλλά και την υγεία µας είναι η άγνοια, και όχι η επιστήµη και η τεχνολογία 

τις οποίες όταν διαχειριζόµαστε σωστά, αποτελούν απαραίτητα µέσα για ένα 

µέλλον διαµορφωµένο από την ανθρωπότητα για την ανθρωπότητα.  

 

Η γενετική τροποποίηση των οργανισµών δεν εµφανίστηκε µαζί µε την επιστήµη 

της γενετικής και τη βιοτεχνολογική επανάσταση. Εφαρµόζεται από τους 

ανθρώπους εδώ και τουλάχιστον 10.000 χρόνια µέσω της εξηµέρωσης και της 

ελεγχόµενης αναπαραγωγής ζώων και φυτών. Κάθε φορά που οι αρχαίοι 

εκτροφείς διασταύρωναν ζώα µε σκοπό τη βελτίωση συγκεκριµένων επιθυµητών 

χαρακτηριστικών τους, µετά από κάποιες γενιές τα χαρακτηριστικά αυτά γίνονταν 

κυρίαρχα. Για παράδειγµα, οι σηµερινοί σκύλοι, αν και κατάγονται από το γκρίζο 

λύκο, αποτελούν ένα διαφορετικό είδος ζώου –µια πολύχρωµη αγέλη από 

διαφορετικές ράτσες– το οποίο και προέκυψε έπειτα από εντατικές 

διασταυρώσεις χιλιάδων ετών. Ως εξηµερωµένα και οικόσιτα ζώα, οι σκύλοι 

πολλαπλασιάστηκαν σε απίστευτους αριθµούς, τη στιγµή που οι λύκοι κοντεύουν 

να εξαφανιστούν. Όπως λοιπόν στο παράδειγµα των ζώων µε το σκύλο, έτσι 

ακριβώς και τα φυτά έχουν κι αυτά υποστεί µια σειρά µετατροπών. Ας δούµε 

όµως πιο συγκεκριµένα την περίπτωση του καλαµποκιού το οποίο έχει υποστεί 

µια ατέλειωτη αλυσίδα διασταυρώσεων, σε σηµείο ώστε, από την εποχή ακόµη 

των Ινδιάνων, να εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο για την 

αναπαραγωγή του. ∆ίχως την ανθρώπινη παρέµβαση (φύτεµα σπόρων) το 

καλαµπόκι θα ανήκε, εδώ και αιώνες, στα εξαφανισθέντα είδη. 

 

Η διαδικασία των γενετικών διασταυρώσεων ήταν σχετικά αποτελεσµατική, αλλά 

ταυτόχρονα ήταν και µια διαδικασία που απαιτούσε πολύ χρόνο για την 

παραγωγή νέων βελτιωµένων ειδών µε πολλούς περιορισµούς. Μπορούσε να 
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πραγµατοποιηθεί µόνο µεταξύ ίδιων ή σχετικών ειδών. Επιπλέον, όταν γινόταν 

διασταύρωση µεταξύ φυτών δηµιουργούνταν χιλιάδες διαφορετικές 

διασταυρώσεις µεταξύ των διαφορετικών γονιδίων των δύο φυτών. Συνεπώς, 

αφού οι παραδοσιακοί καλλιεργητές φυτών ήθελαν µόνο λίγα γονίδια ή 

γνωρίσµατα να µεταφερθούν, χρειάζονται συνήθως από 10 έως 12 χρόνια 

διασταυρώσεων µεταξύ υβριδίων και αρχικών φυτών για να αποκτήσουν τα 

επιθυµητά χαρακτηριστικά και να αποµακρύνουν τα χιλιάδες ανεπιθύµητα 

γονίδια. Από το 1973 όµως και µετά η γενετική τροποποίηση επιτυγχάνεται πολύ 

πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά µε τη µεταφορά συγκεκριµένων γονιδίων από 

το DNA ενός οργανισµού στο DNA ενός άλλου, δηµιουργώντας έτσι νέα 

διαγονιδιακά βιολογικά είδη. Έτσι, ο άνθρωπος κατόρθωσε µέσα σε λίγα µόλις 

λεπτά, µε τη βοήθεια της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, να συµπυκνώσει 

εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια εξέλιξης και φυσικής επιλογής, δηµιουργώντας 

πλάσµατα άγνωστα µέχρι τώρα στον πλανήτη Γη. Από αυτή την άποψη οι 

Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί είναι οι νεαρότεροι κάτοικοι του πλανήτη 

µας. Η σύγχρονη βιοτεχνολογία ή αλλιώς η γενετική τροποποίηση είναι το 

αποτέλεσµα της κατανόησης και της χρησιµοποίησης από τους επιστήµονες 

όλων αυτών που η φύση πραγµατοποιούσε αβοήθητη από τότε που ξεκίνησε η 

ζωή στον πλανήτη. Στη σύγχρονη βιοτεχνολογία, µια δραµατική αλλαγή στα 

χαρακτηριστικά των φυτών και των ζώων µπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσµατα 

στις διατροφικές και άλλες ανάγκες των ανθρώπων.  Η σύγχρονη βιοτεχνολογία 

(ή γενετική επιστήµη, ή γενετική τεχνολογία) επιτρέπει την αποµόνωση, την 

αντιγραφή και την ενσωµάτωση των γονιδίων σε διαφορετικούς οργανισµούς, σε 

αντίθεση µε την παραδοσιακή όπου χρειάζεται πολύς χρόνος χωρίς βέβαια 

αποτελέσµατα. Με τη βιοτεχνολογία, συγκεκριµένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά 

µπορούν να µεταφερθούν µεταξύ διαφορετικών οργανισµών χωρίς όρια. Οι 

γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί, λοιπόν, είναι οργανισµοί των οποίων τα 

γονίδια έχουν τεχνητά αλλαχθεί για να τροποποιηθούν τα χαρακτηριστικά τους µε 

τον έναν  ή τον άλλον τρόπο[3]. 

                                                 
3 www.greenpeace.gr  
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*

22..22  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΒΒΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  &&  ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 

Η γενετική τροποποίηση[ 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ] είναι µια τεχνολογία που αναπτύχθηκε τα 

τελευταία 30 χρόνια, προκειµένου να 

αλλαχθούν τα χαρακτηριστικά των 

ζωντανών οργανισµών, όπως φυτών 

και ζώων, έτσι ώστε να είναι ικανοί να 

δηµιουργήσουν νέες ουσίες ή να 

επιτελέσουν νέες ή και διαφορετικές 

λειτουργίες. Όλοι οι ζωντανοί 

οργανισµοί έχουν γονίδια στο DNA 

τους, τα οποία και αποτελούν τις 

χηµικές οδηγίες για τη δηµιουργία και 

διατήρηση της ζωής. Μετατρέποντας 

τα γονίδια αυτά, οι επιστήµονες µπορούν να αλλάξουν τα χαρακτη

οργανισµού. Το πρώτο τροποποιηµένο φυτό, ένα είδος καπνού, δη

το 1983. ∆έκα χρόνια αργότερα, σηµειώθηκε η πρώτη εµπορευµατο

τροποποιηµένου φυτού στις Ηνωµένες Πολιτείες, ένα είδος ντοµ

χαρακτηριστικό της αργής ωρίµανσης και δύο χρόνια µετά 

τροποποιηµένο προϊόν και συγκεκριµένα τοµατοπολτός, λανσα

βρετανικές αλυσίδες λιανικής πώλησης. Επίσης, το 1996, η Ευρωπ

ενέκρινε την εισαγωγή και χρήση σόγιας (Monsanto’s Roundup 

beans) σε τρόφιµα και τροφές ζώων. Αυτή η σόγια µαζί µε τρο

καλαµπόκι χρησιµοποιούνται σήµερα σε διάφορα επεξεργασµένα τ

                                                                                                                          
* Πηγή: http://www.fz-juelich.de/portal 
4 http://encyclopedia.thefredictionary.com 
5  “Genetically Modified Organisms (GMOs) World-Saving Science or Techno
http://www.eeb.princeton.edu/kaichan/GMOs.htm 
6 “Genetically-Modified Q & A”, 
 http://bbc.co.uk/1/hi/special_report/1999/02/99/food_under_the_microscope 
7 J.Kinderlerer, “Genetically Modified Organisms: A European Scientist’s View” 
8 R.Grove-White, P.Macnaghten, S.Mayer, B.Wynne, “Uncertain World, GMO, Fo
Attitudes in Britain”. 
διάγραµµα 1
ριστικά ενός 

µιουργήθηκε 

ποίηση ενός 

άτας µε το 

(1996) ένα 

ρίστηκε σε 

αϊκή Ένωση 

Ready soya 

ποποιηµένο 

ρόφιµα που 

                       

-Conspiracy?”, 

od and Public 
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πωλούνται στα βρετανικά καταστήµατα. Τα προϊόντα αυτά ποικίλουν από 

παξιµαδάκια έως ζυµαρικά.  Επίσης, ένα γενετικά τροποποιηµένο ένζυµο που 

υπάρχει στο γάλα χρησιµοποιείται για την παρασκευή τυριού.  

 

Αυτό, λοιπόν, που είναι τόσο επαναστατικό µε τη γενετική τροποποίηση, είναι ότι 

µε αυτήν µπορεί να µεταφερθεί γενετικό υλικό µεταξύ οργανισµών που δε θα 

µπορούσαν ποτέ να δηµιουργηθούν σε κανένα φυσικό περιβάλλον.  Ας δούµε 

όµως πιο συγκεκριµένα τι σηµαίνει βιοτεχνολογία και γενετική τροποποίηση.  

 

Αν και ο όρος «βιοτεχνολογία» και «γενετική τροποποίηση» συνήθως 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά[ 9 ], η γενετική τροποποίηση είναι µια ειδικότερη 

έννοια, καθώς συνίσταται σε µια ιδιαίτερη σειρά από τεχνολογίες που 

µεταβάλλουν τη γενετική σύνθεση ζωντανών οργανισµών, όπως ζώων, φυτών ή 

βακτηρίων[10]. Η βιοτεχνολογία, σαν πιο γενική έννοια, αναφέρεται στη χρήση 

ζωντανών οργανισµών ή των συστατικών τους (ένζυµα) για τη δηµιουργία 

προϊόντων όπως κρασί, τυρί, µπύρα και γιαούρτι. 

 

Ο όρος «γενετικά τροποποιηµένος» χρησιµοποιείται για να περιγράψει την 

εφαρµογή της βιοτεχνολογίας στη γενετική τροποποίηση µικροοργανισµών, 

φυτών και ζώων. Αυτή η εξελιγµένη µοριακή τεχνολογία, που αναπτύχθηκε στα 

µέσα της δεκαετίας του 1970, επιτρέπει την αποτελεσµατική και αποδοτική 

µεταφορά γενετικού υλικού από έναν οργανισµό σε έναν άλλον. Οι  γενετικά 

τροποποιηµένοι οργανισµοί έχουν δηµιουργηθεί µε τεχνικές που αλλάζουν τη 

µοριακή ή κυτταρική βιολογία ενός οργανισµού µε τρόπους που δεν είναι δυνατοί 

κάτω από φυσικές συνθήκες και διαδικασίες. Ένας τέτοιος οργανισµός µεταφέρει 

και/ή κληρονοµεί µια τεχνητή διαφοροποίηση (προσθήκη, διαγραφή ή µεταβολή) 

στο γονιδίωµά του.  

                                                 
9 J. Kolodinsky, T. P. DeSisto, R. Narsana, “Influences of Question Wording on Levels of Support 
for Genetically Modified Organisms, 2002 
10 H. Emiroglu, “Foods produces using Biotechnology: How does the law protect consumers?”,  
September 2002 
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Ο συνδυασµός γονιδίων από διαφορετικούς οργανισµούς είναι γνωστός σαν 

τεχνολογία ανασχεδιασµού του DNA και ο οργανισµός που προκύπτει 

αναφέρεται σαν γενετικά τροποποιηµένος οργανισµός (ΓΤΟ). Τα γενετικά 

τροποποιηµένα προϊόντα συµπεριλαµβάνουν φάρµακα, εµβόλια, τρόφιµα και 

συστατικά τροφίµων, καθώς και ζωοτροφές. Όσον αφορά τη χρήση των όρων, ο 

όρος «βιοτεχνολογία» προτιµάται, διότι ο όρος γενετική τροποποίηση λαµβάνεται 

σαν κάτι αρνητικό σε αντίθεση µε τον όρο «βιοτεχνολογία της γεωργίας». Στην 

ουσία οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται τον όρο «γενετικά τροποποιηµένοι 

οργανισµοί» σαν κάτι επικίνδυνο τόσο για την υγεία τους όσο και για το 

περιβάλλον. 

 

Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η γενετική τροποποίηση είναι µια 

τεχνική που χρησιµοποιείται για να µετακινήσει το γενετικό υλικό από τα ζωντανά 

κύτταρα οποιουδήποτε οργανισµού (φυτού, ζώου, ή ιού) και να το εισάγει σε 

κάποιο είδος καλλιέργειας. Το αποτέλεσµα αυτής της τεχνικής είναι ένας γενετικά 

τροποποιηµένος οργανισµός. Η βιοτεχνολογία είναι ένας ευρύτερος όρος, 

δηλαδή περιλαµβάνει τη χρήση της βιολογικής διαδικασίας για όφελος των 

ανθρώπων και µία από τις διαθέσιµες τεχνικές για την επίτευξη των σκοπών της 

είναι η γενετική τροποποίηση. Σύµφωνα µε τους παραπάνω ορισµούς, η γενετική 

τροποποίηση µπορεί να θεωρηθεί σαν µία τεχνική µέσα σε ένα πλήθος τεχνικών. 

Για το λόγο αυτό, όταν κάποιοι ερευνητές ή οργανισµοί αναφέρονται στη 

γεωργική βιοτεχνολογία, αναφέρονται στην πραγµατικότητα στη γενετική 

τροποποίηση και τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς[11].  

 

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία της γενετικής τροποποίησης 

είναι πολύπλοκες, αλλά στην πράξη περιλαµβάνουν τα εξής τέσσερα βήµατα: 

                                                 
11 M. Stilwell, B. Van Dyke, “An Activist’s Handbook On Genetically Modified Organisms and the 
WTO”, 1999 
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α) αναγνώριση του γονιδίου στον αρχικό οργανισµό µε το απαιτούµενο 

χαρακτηριστικό στο DNA του, 

β) αποµόνωση του γονιδίου, συνήθως µε κλωνοποίηση, 

γ) αντιγραφή γονιδίου για δυνατότητα περισσότερης µετατροπής και 

δ) εισαγωγή γονιδίου στον ξένο οργανισµό. 

Το γονίδιο µπορεί να προέρχεται από το ίδιο, από συγγενικό ή από τελείως 

διαφορετικό είδος. 

 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο όρος βιοτεχνολογία έχει χρησιµοποιηθεί για να καλύψει 

ένα πλήθος τεχνικών που περιλαµβάνουν τη διατήρηση οργανισµών για να 

κατασκευαστούν ή να τροποποιηθούν προϊόντα, τη βελτίωση φυτών ή ζώων, την 

προσθήκη αξίας σε τρόφιµα και την ανάπτυξη µικροοργανισµών για 

συγκεκριµένες χρήσεις[12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://news.bbc.co.uk 
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2.3 ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΙΙ  ∆∆ΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ

                                                

 
 

Οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί, αυτοί δηλαδή οι οργανισµοί των οποίων 

το DNA έχει τεχνητά µεταβληθεί µπορούν να δηµιουργηθούν µε τους εξής 

τρόπους[13,14,15]: 

 

 

 

2.3.1. Με προσθήκη ξένου γονιδίου 
Οι οργανισµοί που τροποποιούνται µε αυτόν τον τρόπο είναι γνωστοί ως 

µεταλλαγµένοι οργανισµοί. Στην περίπτωση αυτή ένα νέο ξένο γονίδιο που 

παράγει την πρωτεΐνη είναι υπεύθυνο είτε για να δηµιουργήσει ένα προϊόν που 

επιθυµούµε, είτε να τροποποιήσει το µεταλλαγµένο οργανισµό, έτσι ώστε να 

επιζήσει καλύτερα και περισσότερο. Παραδείγµατα τέτοιων οργανισµών είναι: 

1. Ενσωµάτωση βακτηριακών γονιδίων για αντοχή σε ζιζάνια, έτσι ώστε η σοδιά 

να µην καταστρέφεται από αυτά.  

2. Ενσωµάτωση βακτηριακών γονιδίων τα οποία παράγουν το δικό τους 

εντοµοκτόνο µέσα στο καλαµπόκι. Τα έντοµα µε αυτόν τον τρόπο 

εµποδίζονται από το να φάνε αυτά τα φυτά.  

3. Μερικά βακτήρια αναπτύσσονται σε τοξικά απόβλητα. Τα γονίδια που 

επιτρέπουν την καταστροφή της τοξικής ουσίας µπορούν να προστεθούν σε 

άλλα πολυάριθµα βακτήρια και µετά να χρησιµοποιηθούν για το καθάρισµα 

των τοξικών ληµµάτων.  

4. Έχουν γίνει πειραµατικά τροποποιήσεις σε πρόβατα, προκειµένου να 

διαθέτουν ένα συστατικό (alpha-1-antitrypsin), το οποίο παράγεται στο γάλα 

τους και βοηθά τους ανθρώπους που πάσχουν από κληρονοµικό εµφύσηµα. 

 
13 http://ghs.gresham.k12.or.us/science 
14 “Genetically Modified Organisms”, http://en.wikipedia.org/wiki/genetically_modified_prganism 
15 S. Marshall, “GMO and Food”, Emerald 

 



 21 

5. Πειραµατικά, επίσης, έχει προστεθεί σε µαγιά το γονίδιο για την παραγωγή 

ινσουλίνης. Η µαγιά που έχει προκύψει µε γενετικό ανασχεδιασµό παράγει 

µεγάλες ποσότητες ινσουλίνης που είναι χρήσιµη σε διαβητικούς ανθρώπους.  

 

 

2.3.2. Με µεταβολή της βασικής αλληλουχίας ενός υπάρχοντος γονιδίου 
Στην περίπτωση αυτή τα υπάρχοντα γονίδια σε έναν οργανισµό τροποποιούνται 

για να είναι πιο αποδοτικά ή ακόµα τα γονίδια που βρίσκονται σε συµπλέγµατα 

που συνήθως δε λειτουργούν τροποποιούνται, έτσι ώστε να παράγουν την 

επιθυµητή πρωτεΐνη. 

 

 

2.3.3 Με διαγραφή ή διακοπή ενός υπάρχοντος γονιδίου 
Τα υπάρχοντα γονίδια µπορούν να τροποποιηθούν για να εµποδίζουν την 

εκδήλωση της πραγµατικής τους ιδιότητας κι έτσι να µην παράγουν την πρωτεΐνη 

για την οποία φτιάχτηκαν. Ένα παράδειγµα είναι η απενεργοποίηση των 

υπευθύνων γονιδίων για το σάπισµα της ντοµάτας. Αυτό το νέο γονίδιο µπορεί 

να εισέλθει µέσα στο DNA της ντοµάτας για να της δώσει µεγαλύτερη ζωή.  

 

Ακόµα και πριν την εµφάνιση αυτών των µεθόδων, η βιοτεχνολογία είχε κάνει 

µεγάλα βήµατα. Η ινσουλίνη, αυτή η πολύτιµη για τους διαβητικούς ορµόνη, ενώ 

µέχρι το 1978 παραγόταν από το πάγκρεας χοίρων, στη συνέχεια άρχισε να 

παράγεται µε τη µεταφορά του ανθρώπινου γονιδίου της ινσουλίνης σε βακτήρια 

E. Coli, µε µια διαδικασία που θυµίζει αρκετά τη ζύµωση του αλκοόλ. Παροµοίως, 

η αυξητική ορµόνη, που προηγουµένως λαµβανόταν από την υπόφυση των 

ανθρώπινων πτωµάτων, µπορούσε πλέον να παραχθεί στο εργαστήριο. Το ίδιο 

είχε συµβεί παλαιότερα και µε το καουτσούκ. Εργαστηριακά παράγονται επίσης, 

και η ιντερλευκίνη-2, η ερυθροποιητίνη, το εµβόλιο της ηπατίτιδας Β, η λεκιθίνη 

κ.ά. Όλες αυτές οι τόσο πολύτιµες για την ανθρώπινη υγεία ουσίες µπορούν 

πλέον να παραχθούν εργαστηριακά σε τεράστιες ποσότητες και µε µικρό κόστος. 
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Μπροστά στη συνθετική παραγωγή εξωτικών ορµονών, οι δυνατότητες που 

προσφέρουν οι διαγονιδιακοί οργανισµοί είναι κυριολεκτικά απεριόριστες, καθώς 

µπορούν να λύσουν βασικά προβλήµατα από τα οποία µαστίζονται σήµερα 

τεράστια τµήµατα του ανθρώπινου πληθυσµού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

διάγραµµα 2∗ 

 

 

 

                                                 
∗ Πηγή: http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/biotechnology.html 
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22..44  ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  VVSS  ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΑΑ  

                                                

 

Παρά την έντονη υποστήριξη της βιοτεχνολογίας εκ µέρους των Ηνωµένων 

Πολιτειών, µε στόχο µια νέου τύπου φεουδαρχία στο χώρο της γεωργικής 

παραγωγής, οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών επικεντρώνονται στις 

αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών 

στην υγεία και στο περιβάλλον. Κανένας ειδικός δεν τοποθετήθηκε 

κατηγορηµατικά στο ζήτηµα της ασφάλειας αυτών των οργανισµών και κανένας 

δεν τους θεωρεί απόλυτα ασφαλείς. Αντίθετα οι περισσότεροι υποστηρίζουν πως 

οι πιθανοί κίνδυνοι αντισταθµίζονται από τα πολλά οφέλη: µείωση 

φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, µεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερη εκµετάλλευση 

του εδάφους κ.ά. 

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι δύσπιστοι απέναντι στις διαβεβαιώσεις των 

ειδικών, αφού οι ίδιοι τους διαβεβαίωναν το 1996 πως δεν υπήρχε κανένας 

κίνδυνος από τη νόσο των «τρελών αγελάδων», ενώ την ίδια περίοδο έγκυρες 

µελέτες συνέδεαν τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των ανθρώπων µε την 

κατανάλωση βοδινού κρέατος. Την ίδια χρονιά η µεταλλαγµένη σόγια των ΗΠΑ 

πήρε άδεια εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 

βρέθηκαν σε σύγχυση και αντιµετώπισαν τη µεταλλαγµένη σόγια µε καχυποψία, 

άσχετα αν οι σχετικές έρευνες δεν εντόπιζαν στοιχεία επικινδυνότητας. Όταν 

µάλιστα τη σκυτάλη ανέλαβε η Greenpeace[ 16 ], ολόκληρη η Ευρώπη είχε 

υποκύψει στη φοβία των µεταλλαγµένων. Σύντοµα σχηµατίστηκε µια 

ανοµοιογενής συµµαχία κατά των µεταλλαγµένων, στην οποία συµµετείχαν 

οικολόγοι, αγρότες, εργατικά συνδικάτα, ενώσεις καταναλωτών και κοµουνιστές. 

Ένα µέτωπο, το οποίο στη Γαλλία στράφηκε όχι µόνον κατά των µεταλλαγµένων 

τροφίµων, αλλά και κατά των Mc Donald’s, της Coca Cola, των εισαγόµενων 

βοδινών και άλλων µη γαλλικών προϊόντων που απειλούσαν την παραδοσιακή 

κουζίνα των Γάλλων! Στη Γερµανία η αντίστοιχη επικοινωνιακή εκστρατεία 
 

16  “Η ∆εύτερη Γένεση-Μεταλλαγµένος Εφιάλτης; Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί και 
Τρόφιµα», www.greenpeace.gr 
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συνέδεσε τις µεταλλαγµένες τροφές µε τη σκοτεινή επιστήµη της Ευγονικής, που 

έφερνε στο νου των Γερµανών την απωθηµένη «φυλετική υγιεινή» των Ναζί. Όλη 

αυτή η «αντι-γενετικών τροποποιηµένων οργανισµών» εκστρατεία είχε τέτοια 

επιτυχία στην Ευρώπη, ώστε οι αλυσίδες των σούπερ µάρκετ και των fast-food 

δεσµεύτηκαν δηµοσίως πως δεν θα χρησιµοποιούν µεταλλαγµένα τρόφιµα στα 

προϊόντα τους. Και όλα αυτά όταν η Nestle, η πιο «πετυχηµένη» πολυεθνική 

επιχείρηση, είχε φθάσει στο σηµείο να καυχάται πως πουλά µόνο «GMO-free 

products». Η οικονοµία των ΗΠΑ, εξαιτίας της µείωσης των εξαγωγών προς την 

Ευρώπη, είχε δεχθεί ένα πλήγµα της τάξεως των 500 εκατοµµυρίων δολαρίων το 

χρόνο[17]. 

Η «αλλεργική αντίδραση» των Ευρωπαίων καταναλωτών παρέσυρε και τους 

ευαισθητοποιηµένους καταναλωτές της Ιαπωνίας, που κι αυτοί άρχισαν να 

προσανατολίζονται στις βιοκαλλιέργειες και στην παραγωγή οργανικών τροφίµων 

(χωρίς φυτοφάρµακα και λιπάσµατα). Το 1999 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο µέσος 

όρος των βιοκαλλιεργειών έφτασε το 4,5% της συνολικής καλλιεργήσιµης 

έκτασης (στην Ελλάδα ήταν µόλις 1%), µε φιλόδοξο στόχο να φθάσει ένα 20-30% 

µέχρι το 2010. Η Ιαπωνία ακολουθεί πιστά, ενώ ακόµη και οι ΗΠΑ υπερψήφισαν 

στα τέλη του 2000 οµοσπονδιακό νόµο για τα βιολογικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποφάσισε να προωθήσει τις βιοκαλλιέργειες ως µια «ασπίδα» απέναντι 

στα διατροφικά σκάνδαλα. Το σύνθηµα στην Ευρώπη είναι πλέον το «ποιότητα 

αντί ποσότητα», τη στιγµή που ο Τρίτος Κόσµος πεθαίνει κυριολεκτικά από την 

πείνα. 

Το πάθος µε το οποίο οι Ευρωπαίοι καταναλωτές κήρυξαν τον πόλεµο στα 

µεταλλαγµένα τρόφιµα, αν και αποτέλεσε σοβαρό πλήγµα στις εξαγωγές των 

γεωργών της Αµερικής, εντούτοις δεν άργησε να συµπαρασύρει και τους απαθείς 

Αµερικανούς καταναλωτές, γνωστούς για την υπερβάλλουσα εµπιστοσύνη τους, 

µεταξύ άλλων και στο βιοµηχανοποιηµένο σύστηµα παραγωγής τροφίµων της 

                                                 
17  “Η ∆εύτερη Γένεση-Μεταλλαγµένος Εφιάλτης; Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί και 
Τρόφιµα», www.greenpeace.gr 
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χώρας τους. Το µικρόβιο της αµφιβολίας προσέβαλε κι αυτούς µε αποτέλεσµα να 

κλονιστεί η εµπιστοσύνη τους απέναντι στους Γενετικά Τροποποιηµένους 

Οργανισµούς. Ειδικά στη ∆υτική Ακτή των ΗΠΑ, που είναι γνωστή για τη µανία 

της µε τον υγιεινό τρόποι ζωής, δηµιουργήθηκε ένα ρεύµα υπέρ των βιολογικών 

τροφίµων (Organics) και κατά των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών 

(ΓΤΟ). Επειδή όµως τα πάντα στην Αµερική είναι οικονοµία και χρήµα, αυτή η 

αλλαγή της καταναλωτικής συµπεριφοράς των Καλιφορνέζων οδήγησε σε έκρηξη 

των επενδύσεων στις βιοκαλλιέργειες. Σήµερα η βιοµηχανία οργανικών τροφίµων 

θεωρείται ως ένας από τους πιο δυναµικούς και ταχύτερα αναπτυσσόµενους 

τοµείς της αµερικανικής οικονοµίας. Σήµερα υπάρχουν στην Καλιφόρνια 

υπαίθριες αγορές που πουλούν µόνο οργανικά προϊόντα, άνοστα αλλά «υγιεινά», 

η κατανάλωση των οποίων τείνει να γίνει µόδα, µε αποτέλεσµα τα µεταλλαγµένα 

τρόφιµα να αρχίζουν να αµφισβητούνται στην ίδια τους την κοιτίδα[18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 www.greenpeace.gr 
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2.5 ΑΑΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  //  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΤΤΟΟ 
 

Παρά το γεγονός ότι τα Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα έχουν αποκτήσει κακή 

φήµη, όπως ήδη αναφέρθηκε, διαθέτουν πολλά πλεονεκτήµατα και αποτελούν 

την ελπίδα για τη λύση του προβλήµατος διατροφής του Τρίτου Κόσµου. Ακόµη 

κι αν δεν υπάρχουν αδιαµφισβήτητα στοιχεία εναντίον τους[19], οι περισσότεροι 

Ευρωπαίοι τα αποφεύγουν. Ίσως επειδή οι άνθρωποι των κοινωνιών της 

αφθονίας φοβούνται για την πολυπλοκότητα της βιολογίας και τα ραγδαία άλµατα 

που έκανε τα τελευταία χρόνια η επιστήµη της γενετικής και της βιοτεχνολογίας. 

Προτιµούν να αγοράζουν οργανικά τρόφιµα, ακόµη κι αν πωλούνται σε διπλάσιες 

τιµές. Οι Ευρωπαίοι έχουν την οικονοµική δυνατότητα και άρα και την πολυτέλεια 

να αποφεύγουν και τον παραµικρό κίνδυνο που απειλεί την υγεία τους. Μπορεί 

λοιπόν ο Ευρωπαίος να έχει περάσει στη φάση της ποιότητας, αλλά αυτό δεν 

σηµαίνει πως πρέπει να ξεχάσει τις χώρες του τρίτου κόσµου που βρίσκονται 

ακόµη στη φάση της ποσότητας. Οι οικονοµικά εύρωστες χώρες θα πρέπει να 

µεριµνούν για την ασφάλεια της υγείας των ανθρώπων των αναπτυσσόµενων 

χωρών. Είτε το θέλουµε είτε όχι οι Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί θα είναι 

µαζί µας και στο µέλλον. ∆εν πρόκειται απλώς για «εκτροχιασµένο πείραµα» των 

επιστηµών της ζωής, αλλά για µια γέφυρα προς ένα διαφορετικό, αλλά 

αναπόφευκτο µέλλον, όπου ή θα αναγεννηθούµε βιολογικά ή θα καταστρέψουµε 

οριστικά τις πλανητικές ισορροπίες. Για αυτό λοιπόν είναι σκόπιµο να δούµε και 

να αντιµετωπίσουµε όλους τους πιθανούς κινδύνους που προέρχονται ή θα 

προέλθουν από αυτούς[20,21,22,23,24].  20,21,22,23,24]

                                                
 

 
19  “Controversies Surrounding the Risks and Benefits of Genetically Modified Food”, 
http://scope.educ.washington.edu/gmfood/index.php 
20 A. Pascalev, “ You are what you eat: GMF, Integrity and Society, 2003 Kluwer Academic 
Publishers 
21 www.medlook.net.cy 
22  J. Kolodinsky, T. P. DeSisto, R. Narsana, “Influences of Question Wording on Levels of 
Support for Genetically Modified Organisms, 2002 
23 S. Zarrilli, “International Trade in GMO and Multilateral Negotiations, July 2000 
24 «Οδηγός Καταναλωτών για Επιβίωση χωρίς µεταλλαγµένα από την Greenpeace», Biokosmos 
News, τεύχος 17. Ιούνιος 2004 
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2.5.1. Αρνητικά / Κίνδυνοι Των ΓΤΟ Για Τον Άνθρωπο 
 

2.5.1.1 Αλλεργίες 

 Σχεδόν κάθε άνθρωπος είναι αλλεργικός[25], έστω και σε µια ουσία που βρίσκεται 

στην τροφική αλυσίδα, αλλά πιθανώς το αγνοεί. Περίπου το 2% των ενηλίκων και 

το 8% των παιδιών έχουν πραγµατικές αλλεργίες στα τρόφιµα και περίπου το 1/4 

όλων των ανθρώπων έχουν παρουσιάσει αλλεργία σε κάποια τροφή. Η αλλεργία 

είναι η υπεραντίδραση του οργανισµού σε µια συνηθισµένη ουσία, την οποία 

λαµβάνει λανθασµένα ως τοξική και επικίνδυνη. Περισσότερο από το 90% των 

τροφικών αλλεργιών εµφανίζονται σαν ανταπόδοση σε συγκεκριµένες πρωτεΐνες 

στο γάλα, τα αυγά, το σιτάρι, το ψάρι, τα καρύδια, τα φιστίκια, τη σόγια και τα 

οστρακοειδή. Ο κίνδυνος εµφάνισης αλλεργικής αντίδρασης από µεταλλαγµένες 

τροφές προέρχεται από µια πρωτεΐνη των παραπάνω τροφών η οποία έχει 

εισαχθεί µε τις µεθόδους της γενετικής τροποποίησης σε µια άλλη τροφή που 

λογικά δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι 

αλλεργίες από τα Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα είναι πιο έντονες και πιο 

επικίνδυνες, επειδή το αλλεργιογόνο δυναµικό αυτών των τροφών είναι πολύ 

ισχυρό σε σχέση µε τα συνηθισµένα φυτά.  

 

Η σόγια, για παράδειγµα, που είχε τροποποιηθεί µε γονίδια από βραζιλιάνικα 

καρύδια αποσύρθηκε το 1996, όταν οι έλεγχοι έδειξαν πως θα µπορούσε να 

προκαλέσει µοιραίες υπεραντιδράσεις σε άτοµα που είχαν προδιάθεση προς τις 

αλλεργίες[ 26 ]. Επίσης, το φθινόπωρο του 2000 είχαν βρεθεί ίχνη του 

µεταλλαγµένου καλαµποκιού StarLink σε µεξικάνικα πατατάκια και άλλα 

προϊόντα καλαµποκιού στην Αµερικανική αγορά. Το StarLink είχε εγκριθεί για 

χρήση µόνο σε ζωοτροφές και όχι σε τρόφιµα. Το καλαµπόκι αυτό κατηγορήθηκε 

για πρόκληση επικίνδυνων αλλεργιών και η δηµιουργός εταιρία, η Aventis,  

αναγκάστηκε να το αποσύρει από την αγορά µε µεγάλο κόστος βέβαια για αυτήν. 
                                                 
25 S. Howard Dresbach, H. Flax, A. Sokolowski, J. Allred, “The impact of GMO on Human Health” 
26  “Η ∆εύτερη Γένεση-Μεταλλαγµένος Εφιάλτης; Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί και 
Τρόφιµα», www.greenpeace.gr 
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2.5.1.2 Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά  
Η αυξανόµενη αντίσταση των µικροβίων στα αντιβιοτικά, ίσως αποτελέσει ένα 

από τα µεγαλύτερα ιατρικά προβλήµατα[27] του 21ου αιώνα. Πολλά µεταλλαγµένα 

προϊόντα περιέχουν γονίδια που προκαλούν αυξηµένη ανθεκτικότητα στα 

αντιβιοτικά. Αν αυτή η αντοχή µεταβιβαστεί σε µικροοργανισµούς τότε ίσως αυτοί 

να αποδειχθούν απρόσβλητοι από µια πληθώρα αντιβιοτικών σκευασµάτων. 

Πάντως η χρήση γονιδίων, ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, έχει σταµατήσει στα 

περισσότερα µεταλλαγµένα προϊόντα. Βέβαια, το µεγαλύτερο πρόβληµα 

εντοπίζεται στην κατάχρηση των αντιβιοτικών στις ζωοτροφές, καθώς αυτές οι 

αντιβιοτικές ουσίες καταλήγουν στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω της 

κατανάλωσης γάλακτος και κρέατος, δηµιουργώντας ανθεκτικά µικρόβια µέσα 

στο ανθρώπινο πεπτικό σύστηµα. 

 

2.5.1.3  Τοξικότητα  
Με τη γενετική τροποποίηση πολλά φυτά περιέχουν αυξηµένα επίπεδα φυσικών 

τοξινών[28,29] ή έχουν δηµιουργήσει εντελώς νέες τοξίνες, ώστε να αµύνονται στις 

επιθέσεις των εντόµων και των παρασίτων χωρίς τη βοήθεια των 

φυτοφαρµάκων. Οι τοξίνες αυτές όµως µπορούν να περάσουν µέσω της τροφής 

και στον άνθρωπο και να προκαλέσουν δηλητηριάσεις. Στα τέλη της 

προηγούµενης δεκαετίας η ιαπωνική εταιρία Showa Denko χρησιµοποίησε 

γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια για να παράγει το διαιτητικό συµπλήρωµα L-

tryptophan. Μόνο στις ΗΠΑ, πέθαναν 37 άτοµα και τουλάχιστον 1,500 είχαν 

αιµατολογικά προβλήµατα. Παρόµοιο πρόβληµα µε την τοξικότητα αποτελεί και η 

αυξηµένη πιθανότητα πρόκλησης καρκίνου από το γάλα αγελάδων, στις οποίες 

χορηγείται αυξητική ορµόνη (BST). Μάλιστα το γάλα των αγελάδων, στις οποίες 

έχει χορηγηθεί η BST, έχει υψηλά επίπεδα από πύων, βακτήρια και λίπος και για 

να µην προκαλεί µολύνσεις είναι γεµάτο µε αντιβιοτικά. 
                                                 
27  K. Housset, G. Moutel, “GMOs: a major issue for medicine?”, January 2000, 
http://www.inserm.fr/ethique 
28  “Γενετικά Μεταλλαγµένα Τρόφιµα και οργανισµοί: Κίνδυνοι και Προφυλάξεις», 09/06/01, 
http:www.medlook.net 
29 “Γενετικά Μεταλλαγµένα Τρόφιµα και οργανισµοί: Τα υπέρ και τα κατά»,  http:www.medlook.net 
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2.5.1.4 Κοινωνικά και ηθικά προβλήµατα:  
Ένας ακόµη σηµαντικός κίνδυνος[30] είναι και το γεγονός ότι µερικές πολυεθνικές 

εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον παγκόσµιο έλεγχο της 

παραγωγής τροφίµων λόγω πνευµατικών δικαιωµάτων, αφού οι µικροί 

καλλιεργητές δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν τους 

µεταλλαγµένους σπόρους από αυτές ή και ακόµα αυτοί που θα αγοράζουν θα 

έχουν µικρό περιθώριο κέρδους, αφού οι σοδειές τους θα είναι αυξηµένες µε 

αποτέλεσµα την πτώση των τιµών (υψηλή προσφορά – χαµηλότερες τιµές). Θα 

πρέπει να λεχθεί, ακόµα, ότι οι σπόροι αυτοί δεν µπορούν να συντηρηθούν 

οπότε και να χρησιµοποιηθούν για τη σοδειά του επόµενου χρόνου µε 

αποτέλεσµα οι µικροκαλλιεργητές των αναπτυσσόµενων χωρών να εξαρτώνται 

από τους γενετικά τροποποιηµένους σπόρους των αναπτυγµένων χωρών. 

Επίσης, µε αυτόν τον τρόπο οι φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγµένες χώρες θα 

είναι εξαρτηµένες από τις πλουσιότερες και βιοµηχανοποιηµένες χώρες οι οποίες 

έχουν τη δύναµη να εκµεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους των αδύνατων 

χωρών.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέρα από το κέρδος, το βασικό σκοπό δηµιουργίας και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπάρχει σήµερα και η αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις 

πρέπει να είναι κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνες απέναντι στους καταναλωτές, 

όσον αφορά τα προϊόντα που τους προσφέρουν, αλλά και όσον αφορά τα µέτρα 

που θα πρέπει να λαµβάνουν οι ίδιες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η 

αντίληψη αυτή αναφέρεται ρητά και στο Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2002. 

 

Η ηθική[ 31 ] πλευρά των κινδύνων των ΓΤΟ αφορά την επέµβαση στους 

γενετικούς µηχανισµούς της φύσης και την παραβίαση των εσωτερικών αξιών 

των φυσικών οργανισµών. Η ανάµειξη γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς 
                                                 
30 Les L & S. Carr, “How biotechnology regulation sets a risk/ethics boundary” 
31 “Ethics of Genetically Modified Organisms Technology”,  
http://ghs.gresham.k12.or.us/science/ps/sci/ibbio/biotech/gmoethics.htm 
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οργανισµούς και η κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν 

ζωικά γονίδια µπορεί να θίγουν και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις πολλών 

ανθρώπων.  

 

 

2.5.2 Αρνητικά / Κίνδυνοι Των ΓΤΟ Για Το Περιβάλλον-Φύση 
 

2.5.2.1 Υπερζιζάνια και υπερέντοµα  

Οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες σχεδιάζονται έτσι ώστε να µπορούν να 

αντιστέκονται σε παράσιτα, µε αποτέλεσµα να µεταφέρουν αυτά τα «αµυντικά» 

χαρακτηριστικά τους σε συγγενικά άγρια φυτά και να δηµιουργηθούν έτσι 

«υπερζιζάνια» ανθεκτικά στα παρασιτοκτόνα. Σύµφωνα µε έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η γύρη ορισµένων γενετικά 

τροποποιηµένων φυτών µπορεί να «µολύνει» µε ξένα γονίδια φάρµες οργανικής 

καλλιέργειας και άγριες ποικιλίες. Αυτό µπορεί να διαταράξει την οικολογική 

ισορροπία, καθώς τα «σούπερ αγριόχορτα» θα εξαπλωθούν σε µεγάλες εκτάσεις 

και ταυτόχρονα θα µειωθεί ο αριθµός των εντόµων που τρέφονται από αυτά, 

επειδή δεν θα µπορούν να αντέξουν την τοξικότητά τους[ 32 ]. Επίσης, αν τα 

παράσιτα και τα έντοµα αποκτήσουν αντοχή στα γενετικά τροποποιηµένα φυτά –

κάτι που συνέβη ήδη µε τις χηµικές ουσίες– οι βιοτεχνολογικές εταιρίες θα πρέπει 

να εφεύρουν βελτιωµένες παραλλαγές, δηµιουργώντας έτσι ένα «φαύλο κύκλο» 

στην προσπάθειά τους να υποτάξουν τη Φύση. Έχει, επίσης βρεθεί ότι κάποιες 

σοδειές που είχαν τροποποιηθεί για να περιέχουν ένα φυτοφάρµακο (το Bt) στην 

ουσία έβλαπταν ορισµένα έντοµα που δε θα έπρεπε, όπως τις προνύµφες της 

πεταλούδας Μονάρχη[ 33 ] (Monarch butterfly) καθώς και κάποια ζώα που 

τρέφονται από τα έντοµα-στόχο του φυτοφαρµάκου.  

 

 
                                                 
32 A. S. Pullin, “Genetically Modified Organisms, The Twenty First Century Threat?” 
33 P. A. Goy, “Commentary: GM crops – opportunities for environmental and consumer benefits”, 
Journal of Risk Research. 2000 
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2.5.2.2 Απώλεια Βιοποικιλότητας  
Με το πέρασµα του χρόνου ο πλανήτης µας γίνεται βιολογικά φτωχότερος[34]. 

Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο εξαφανίζονται 27.000 βιολογικά είδη και µόνον 

µέσα στον 20ο αιώνα χάθηκε το 75% των διάφορων καλλιεργούµενων ποικιλιών. 

Για παράδειγµα, στην Ινδία, ενώ πριν από 50 χρόνια οι αγρότες καλλιεργούσαν 

µέχρι και 30.000 διαφορετικές ποικιλίες ρυζιού, σήµερα οι καλλιεργούµενες 

ποικιλίες µετά βίας φθάνουν τις 10. Μέχρι πρόσφατα η απώλεια της 

βιοποικιλότητας οφειλόταν στην άγρια βιοµηχανοποίηση της αγροτικής 

παραγωγής. Η έλευση ωστόσο των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών 

απειλεί να συρρικνώσει ακόµη περισσότερο τη βιοποικιλότητα, µε το µαζικό 

εκτοπισµό των φυσικών ειδών. Εξοντώνοντας ζιζάνια και έντοµα, τα άλλα είδη 

που εξαρτώνται από αυτά επίσης θα επηρεαστούν. Η κατάργηση της 

βιοποικιλότητας µπορεί να έχει ανυπολόγιστους κινδύνους. Αν τεράστιες εκτάσεις 

καλλιεργούνται µε πανοµοιότυπο καλαµπόκι, τότε ολόκληρη η σοδειά µπορεί να 

προσβληθεί από ένα ανθεκτικό παράσιτο και να καταστραφεί. Τον Ιανουάριο του 

2000 υπογράφτηκε για πρώτη φορά από τον ΟΗΕ ένα Πρωτόκολλο 

Βιοασφάλειας στη Σύµβαση περί Βιοποικιλότητας, στην οποία οι ΗΠΑ αρνήθηκαν 

να συµµετάσχουν (οι ΗΠΑ καλλιεργούν το 78% των Γενετικά Τροποποιηµένων 

Οργανισµών στον κόσµο).  

 

2.5.2.3 Μόλυνση συµβατικών καλλιεργειών µέσω µεταφορά γύρης 
Αφού απελευθερωθούν στο περιβάλλον, οι ζωντανοί 

Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί δεν µπορούν να 

ανακληθούν και µπορούν να αποτελέσουν µια µόνιµη 

πηγή «µόλυνσης από γύρη».  Πολλές φυσικές 

καλλιέργειες έχουν ήδη µολυνθεί από τις γενετικά 

µεταλλαγµένες, αποκτώντας πολλά από τα 

χαρακτηριστικά τους µε την ανάµειξη των γονιδίων τους. Μια από τις πλέον 

                                                 
34 B. Johnson, “Genetically Modified Crops and Other Organisms: Implication for Agricultural 
Sustainability and Biodiversity” 
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επικίνδυνες προοπτικές είναι η µεταφορά γονιδίων των µεταλλαγµένων φυτών σε 

βακτήρια που ζουν στο έδαφος. Κάποια είναι από µόνα τους πολύ επικίνδυνα, 

όπως το κλωστηρίδιο του τετάνου. Η τυχαία µεταφορά ενός γονιδίου, που 

παράγει τοξίνες, σ’ ένα παθογόνο βακτηρίδιο του εδάφους είναι σίγουρο πως θα 

πολλαπλασιάσει τις επικίνδυνες ιδιότητές του. Επίσης, η µεταφορά µεταξύ 

διαφόρων φυτών γενετικά µεταλλαγµένου υλικού, θα µπορούσε να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη νέων ποικιλιών που να είναι βλαβερές για το περιβάλλον και 

ανθεκτικές σε φάρµακα ή άλλες καταστάσεις. Τέτοια φαινόµενα θα µπορούσαν 

να έχουν πολύ αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον, στο φυτικό και ζωικό 

βασίλειο, διαταράσσοντας την ισορροπία που υπάρχει σήµερα.  

 

2.5.2.4 Οικολογική Ανισορροπία 
Παρά το νεαρό της ηλικίας τους οι Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί 

ενδέχεται να αλλάξουν καθοριστικά το γήινο οικοσύστηµα, καθώς «η ύπαρξή 

τους από πλευράς εξελικτικής ιστορίας δεν έχει προβλεφθεί». Και αυτό γιατί είναι 

ζωντανοί οργανισµοί που αναπαράγονται, µεταλλάσσονται και µεταναστεύουν. 

Οι Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί µπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνοι 

για το περιβάλλον, όταν µπορούν να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν 

από µόνοι τους χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση, όταν υπάρχει η πιθανότητα 

ανταλλαγής γενετικού υλικού µεταξύ του µεταλλαγµένου οργανισµού και του 

αρχικού µη µεταλλαγµένου οργανισµού, όταν δεν υπάρχει αρκετή γνώση για την 

σχέση και αλληλοεπίδραση µεταξύ του µεταλλαγµένου οργανισµού και του 

περιβάλλοντος και, τέλος, όταν η γενετική τροποποίηση που έγινε δίνει στο νέο 

οργανισµό σηµαντικό πλεονέκτηµα επιβίωσης σ’ ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. 

Μπορεί, επίσης, να επέλθουν αλλαγές στις κλιµατικές συνθήκες καθώς και στη 

δοµή της φύσης που να είναι µη ελεγχόµενες από τον άνθρωπο.  

Ήδη έχουν εισαχθεί στη γήινη βιόσφαιρα εκατοντάδες τέτοιοι οργανισµοί και όλοι 

αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν να επαναφερθεί στο εργαστήριο µια 

απελευθερωµένη νέα µορφή ζωής, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα.  
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2.6 ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝΕΕΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  //  ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΤΤΟΟ

                                                

 
 

Οι υποστηρικτές των ΓΤΟ ισχυρίζονται[35,36,37] ότι οι ανησυχίες των επικριτών 

είναι αβάσιµες. Υποστηρίζουν, αρχικά, ότι η επιστήµη της βιοτεχνολογίας δεν 

είναι από µόνη της κακή, αλλά εξαρτάται από το αν οι ίδιοι οι άνθρωποι θα την 

χρησιµοποιήσουν κατάλληλα, όπως άλλωστε συµβαίνει µε όλες τις επιστήµες. 

Επιπλέον, για τους ΓΤΟ δεν έχουν έως τώρα αναφερθεί παρενέργειες, 

υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους και είναι γενικά ασφαλείς[38,39]. Τονίζουν, 

επίσης, ότι οι αλλεργικές επιδράσεις µπορούν να ελεγχθούν και να µειωθούν και 

ότι η µόλυνση µέσω µεταφοράς γύρης µπορεί να αποφευχθεί ακολουθώντας 

απλές διαδικασίες, όπως είναι για παράδειγµα ο διαχωρισµός των ΓΤ φυτών από 

τα µη-ΓΤ φυτά. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές, η δυσπιστία απέναντι στους 

ΓΤΟ δε βασίζεται στην επιστήµη, αλλά πηγάζει από την παρανόηση για αυτού 

του είδους τα τρόφιµα. Ακόµα, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ 

συµβατικών τροφίµων και ΓΤ τροφίµων και για αυτό δε θα έπρεπε να είναι 

υποχρεωτική η σήµανση αυτών των προϊόντων.  

 

Όσον αφορά την Ευρώπη, πρέπει να ξεπεραστούν πολλά εµπόδια προτού οι 

γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί κυκλοφορήσουν στην αγορά χωρίς κανένα 

πρόβληµα. Η αρνητική στάση των καταναλωτών είναι αρκετά δύσκολο να αλλάξει, 

εκτός και αν οι αρµόδιες αρχές τονίσουν τα πλεονεκτήµατα αυτών των τροφίµων 

στο περιβάλλον, δώσουν έµφαση στη δυνατότητα µεγάλης µείωσης του 

παραγωγικού κόστους, αλλά ακόµα περισσότερο αν τονίσουν τα πραγµατικά 

οφέλη που µπορεί η γενετική µηχανική να έχει στην υγεία τους.  

 
35  G. Junne, “Biotechnology: the impact on food and nutrition in developing countries”, 
http://www.fao.org/docrep 
36 Γενετικά Μεταλλαγµένα Τρόφιµα και οργανισµοί: Τα υπέρ και τα κατά»,  http:www.medlook.net 
37  “GMO risks and hazards: Absence of evidence is not evidence of absence of risk”, 
http://www.twnside.org.sg/title/terje-cn.htm 
38  “Genetically Modified Organisms (GMOs) World-Saving Science or Techno-Conspiracy?”, 
http://www.eeb.princeton.edu/kaichan/GMOs.htm 
39  “Controversies Surrounding the Risks and Benefits of Genetically Modified Food”, 
http://scope.educ.washington.edu/gmfood/index.php 
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Σε αντίθεση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, στην Ευρώπη δεν υπάρχει 

ουσιαστικό πρόβληµα ανεπάρκειας τροφίµων. Το βασικό πρόβληµα στις 

Ευρωπαϊκές  χώρες οφείλεται σε σοβαρές παθήσεις για τις οποίες η διατροφή 

παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Πιο συγκεκριµένα, οι έρευνες έχουν δείξει µια 

αντίστροφή σχέση µεταξύ κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και της 

πιθανότητας εµφάνισης καρδιοαγγειακών παθήσεων και καρκίνου. Έτσι, αφού η 

κατανάλωση τέτοιων τροφών µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου, για 

παράδειγµα, η µόνη ενέργεια που απαιτείται είναι να καταναλώνονται όσο το 

δυνατόν περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Ωστόσο, αυτή η πρόταση δεν 

συνυπολογίζει κάποιες δυσκολίες που µπορεί να υπάρξουν. Ένα άτοµο για 

παράδειγµα δεν µπορεί να καταναλώνει τόση ποσότητα φρούτων ή λαχανικών 

που απαιτείται µέσα σε µία µέρα, είτε λόγω του ότι δεν πεινάει, είτε λόγω 

οικονοµικής δυσχέρειας. Η τεχνολογία όµως είναι ικανή να εξασφαλίσει 

συγκεκριµένες αλλαγές στη σύσταση τέτοιων τροφών οι οποίες µέσω της 

συµβατικής καλλιέργειας θα ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθούν.  

 

Αυτοί που υποστηρίζουν τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα στοχεύουν, επίσης, 

και στο ενδεχόµενο[40] να ανακουφίσουν την πείνα σε διάφορα µέρη του κόσµου. 

Επίσης, θεωρούν ότι θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσµα στο περιβάλλον, αφού θα 

µπορούσαν να προέρχονται από φυτά τα οποία παράγουν τα φυτοφάρµακα που 

χρειάζονται από µόνα τους ή να είναι ανθεκτικά στα αγριόχορτα. Με αυτόν τον 

τρόπο θα µπορούσε να µειωθεί ή και να σταµατήσει η χρήση χηµικών, γεγονός 

που θα οδηγούσε σε µία φιλική προς το περιβάλλον µορφή καλλιέργειας[41,42,43].  41,42,43]

                                                

 

 
40 M.Ruse, D.Castle, “GM Foods – Debating Biotechnology”, pp.58-59, Prometheus Books, New 
York, 2004 
41  J. Kolodinsky, T. P. DeSisto, R. Narsana, “Influences of Question Wording on Levels of 
Support for Genetically Modified Organisms, 2002  
42 S. Zarrilli, “International Trade in GMO and Multilateral Negotiations, July 2000 
43 A. Pascalev, “ You are what you eat: GMF, Integrity and Society, 2003 Kluwer Academic 
Publishers 
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2.6.1. Πλεονεκτήµατα / Ευκαιρίες Των ΓΤΟ Για Τον Άνθρωπο 
 

 

2.6.1.1 Προϊόντα φυτικής προέλευσης 

Με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας πολλά πλεονεκτήµατα µπορούν να 

εντοπιστούν στα προϊόντα φυτικής προέλευσης για τους ανθρώπους. Αρχικά 

µπορεί να επιτευχθεί καλύτερη γεύση, ποιότητα και µείωση του χρόνου 

ωρίµανσης φρούτων και λαχανικών µε αποτέλεσµα την καλύτερη συντήρηση 

τους, καθώς επίσης µπορούν αυτά να περιέχουν και περισσότερα θρεπτικά 

συστατικά. Ακόµα, τα ΓΤ φυτά µπορούν να προσφέρουν καλύτερες και 

µεγαλύτερες σοδειές µε µικρότερο κόστος, αυξηµένη αντίσταση εναντίον 

βλαβερών οργανισµών, ασθενειών και αγριόχορτων µε αποτέλεσµα να 

βοηθήσουν και το περιβάλλον, αφού οι τροποποιηµένες σοδειές θα χρειάζονται 

λιγότερα εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, προκειµένου να αναπτυχθούν και να 

επιζήσουν. Ακόµα, η καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην ξηρασία θα είχε 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τις χώρες που έχουν αντίστοιχο πρόβληµα.  

 

Παράλληλα µε τις µεταβολές των τροφών όσον αφορά την περιεκτικότητά τους 

σε πρωτεΐνες, έχουν γίνει κι άλλες µετατροπές σε διάφορα φυτά όπως για 

παράδειγµα η παραγωγή του «χρυσού ρυζιού» (golden rice)[ 44 ]. Αυτή 

τροποποιηµένη ποικιλία ρυζιού έχει αυξηµένη περιεκτικότητα στη β-καροτίνη µία 

πηγή βιταµίνης Α και σιδήρου. Αυτό το τροποποιηµένο προϊόν είναι µεγάλης 

αξίας, γιατί µπορεί να συµβάλει στην καταπολέµηση της παιδικής τύφλωσης που 

οφείλεται στην έλλειψη της βιταµίνης Α, πρόβληµα που είναι σύνηθες σε πολλές 

χώρες του τρίτου κόσµου.  

 

Θα πρέπει, βέβαια να αναφερθεί, ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του 

«χρυσού ρυζιού» είναι η επιβεβαίωση της βελτιωµένης θρεπτικής του αξίας. Αυτό 

ελέγχεται µε δύο ειδών µελέτες: α) αυτές που µετρούν τη βιοδιαθεσιµότητα της 

                                                 
44 S. Howard Dresbach, H. Flax, A. Sokolowski, J. Allred, “The impact of GMO on Human Health” 

 



 36 

προβιταµίνης Α, δηλαδή το ποσοστό που µεταβολίζεται σε βιταµίνη Α από τον 

οργανισµό, και β) αυτές που ελέγχουν την επίδραση της τροφής σε γενικούς 

δείκτες υγείας και διεξάγονται µέσω της χορήγησης της υπό εξέτασης τροφής σε 

πειραµατόζωα. Σύµφωνα µε κάποιες µελέτες, 300 γραµµάρια «χρυσού ρυζιού» 

παρέχουν στην καλύτερη περίπτωση µόνο το 20% της καθηµερινής 

απαιτούµενης βιταµίνης Α ενός ενηλίκου. Στην περίπτωση µάλιστα των παιδιών 

που η τυπική τους δίαιτα δεν περιέχει πάνω από 150 γραµµάρια ρυζιού 

ηµερησίως, υπολογίζεται ότι θα καλυπτόταν λίγο περισσότερο από το 10% των 

αναγκών τους. Επιπρόσθετα, ο µεταβολισµός της β-καροτίνης σε βιταµίνη Α 

εξαρτάται όχι µόνο από την παρουσία της προβιταµίνης Α στη δίαιτα, αλλά 

κυρίως στην παρουσία πρωτεϊνών, βιταµίνης Ε, ψευδαργύρου και λιπών στις 

υπόλοιπες τροφές. Με δεδοµένη τη σύσταση της δίαιτας των φτωχών στις χώρες 

του τρίτου κόσµου, τα στοιχεία δείχνουν ότι η λύση του «χρυσού ρυζιού» δε 

µπορεί  να είναι αποτελεσµατική. Ανεξαρτήτως, πάντως, του αν το «χρυσό ρύζι» 

θα λύσει το πρόβληµα της αβιταµίνωσης Α στον τρίτο κόσµο, τα στοιχεία 

δείχνουν πως παρουσιάζει οριακά µεν, βελτιωµένα δε χαρακτηριστικά[45].  

 

Τέλος, µια πολύ σηµαντική, αλλά τυχαία ανακάλυψη[ 46 ] οδήγησε τους 

επιστήµονες στη δηµιουργία ντοµατών οι οποίες 

περιέχουν ουσίες που µπορεί να προσφέρουν σηµαντική 

προστασία εναντίον διαφόρων µορφών καρκίνου. Στην 

προσπάθειά τους να κάνουν ντοµάτες που να µη χαλούν 

γρήγορα και να διατηρούνται περισσότερο, οι ερευνητές 

αντιλήφθηκαν ότι ενώ πέτυχαν το στόχο τους, η νέα 

ποικιλία ντοµάτας περιείχε ταυτόχρονα περισσότερη 

λυκοπένη. Οι νέες τροποποιηµένες ντοµάτες περιέχουν 

3,5 φορές περισσότερη λυκοπένη από τις φυσιολογικές ντοµάτες. Η λυκοπένη 

είναι µια ουσία που δίνει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώµα της ντοµάτας. Είναι 
                                                 
45  Τ. Κ. Βιδάλης, Κ. Μανωλάκου, Γ. Μπάλιας, «Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί και Βιώσιµη 
Ανάπτυξη», 2004 
46 “Μεταλλαγµένες ντοµάτες εναντίον καρκίνου», 22/06/02, http://www.medlook.net 
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µια πολύ ισχυρή αντι-οξειδωτική ουσία µε αντικαρκινική δράση και δύο φορές 

ισχυρότερη από τη β-καροτίνη (προβιταµίνη Α). Με την αντι-οξειδωτική της 

δράση, εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου που παράγονται από το 

φυσιολογικό µεταβολισµό των κυττάρων. Οι ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου 

µπορούν να οδηγήσουν σε αλλοιώσεις του DNA που µε τη σειρά τους οδηγούν 

στον καρκίνο. Η λυκοπένη, εάν δοθεί από µόνη της σα φάρµακο δεν έχει τις 

ιδιότητες αυτές. Για να έχει αντι-καρκινική δράση, πρέπει να καταναλωθεί µε 

φυσικό τρόπο. Αυτό δείχνει ότι η λυκοπένη αποτελεί το µέρος µιας ευρύτερης 

οικογένειας φυτικών θρεπτικών ουσιών που δρουν µαζί για να δώσουν τα 

ευεργετικά αντικαρκινικά αποτελέσµατα. Η συγκέντρωση και διαθεσιµότητα της 

λυκοπένης είναι υψηλότερη όταν η ντοµάτα είναι ψηµένη. Για το λόγο αυτό οι 

σάλτσες ντοµάτας, και το κέτσαπ περιέχουν ψηλές ποσότητες της ουσίας αυτής. 

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι η λυκοπένη είναι επίσης καλή και για την καρδιά, διότι 

µειώνει την ποσότητα της οξειδωµένης LDL-χοληστερόλης, αυτής που 

αποκαλείται συνήθως σαν η «κακή χοληστερόλη»[47].  

 

Η ανακάλυψη αυτή µπορεί να έχει κι άλλες προεκτάσεις. Η ίδιας µέθοδος µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και στη δηµιουργία και άλλων ποικιλιών φρούτων και 

λαχανικών που να περιέχουν αυξηµένα φυτικά θρεπτικά συστατικά µε 

ευεργετικές δράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. Αν και ενθαρρυντικές οι 

παραπάνω διαπιστώσεις, θα πρέπει να αξιολογηθούν και µέσα στο ευρύτερο 

πλαίσιο της ανάπτυξης της τεχνολογίας των µεταλλαγµένων τροφίµων. Η 

τεχνολογία των µεταλλαγµένων τροφίµων βρίσκεται ακόµα στα πρώτα στάδιά της 

και για αυτό θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και παρακολούθησης 

των αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, εάν βέβαια υπάρχουν.  

 

2.6.1.2 Προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Και τα προϊόντα αυτά µπορούν να περιέχουν περισσότερες θρεπτικές ιδιότητες 

όπως ακριβώς και τα φυτικά. Επιπλέον, µπορούν να προσφέρουν αυξηµένη 

                                                 
47 www.medlook.net.cy 
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αντίσταση των ζώων σε ασθένειες, καλύτερες διαγνωστικές µεθόδους και αύξηση 

της παραγωγικότητάς τους, όπως για παράδειγµα µεγαλύτερη παραγωγή 

κρέατος, αυγών και γάλακτος.   

 

2.6.1.3 Προστασία κοινωνικής ζωής 

Οι ΓΤΟ µπορούν να φέρουν σηµαντικά οφέλη ακόµα και σε ολόκληρη την 

κοινωνία και όχι µόνο σε κάθε άτοµο µεµονωµένα. Με τους ΓΤΟ µπορεί να 

επιτευχθεί αυξηµένη παραγωγή τροφίµων, γεγονός που προσφέρει µεγαλύτερη 

ασφάλεια για τον αυξανόµενο ανθρώπινο πληθυσµό της γης. Απόρροια αυτού 

είναι ότι µε τους ΓΤΟ θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της πείνας και του 

υποσιτισµού που µαστίζει στις µέρες µας ένα πολύ µεγάλο αριθµό 

αναπτυσσόµενων χωρών παγκοσµίως.  

 

 

 

2.6.2. Πλεονεκτήµατα / Ευκαιρίες Των ΓΤΟ Για Την Επιστήµη 
 

Με τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς υπάρχουν ευκαιρίες και για την 

επιστήµη[ 48 ].  Με τη γενετική τεχνολογία µπορούν να παραχθούν σε υψηλά 

επίπεδα φαρµακευτικά και βιοµηχανικά προϊόντα από τα ίδια τα φυτά. Αυτή η 

δυνατότητα θα οδηγήσει στην ανάγκη ανάπτυξης εντελώς νέων επιχειρηµατικών 

συστηµάτων. Παραδείγµατα αποτελούν γενετικά τροποποιηµένα φυτά µε 

πρωτεΐνες που δρουν σαν εµβόλια και φυτά µε την ικανότητα να παράγουν 

βιοµηχανικά έλαια και πλαστικά. Επίσης, γίνονται έρευνες για την πιθανότητα 

τροποποιηµένα φυτά να φτιάχνουν ακόµα και τις πρώτες ύλες που είναι 

αναγκαίες στην παραγωγή βιοµηχανικών χηµικών και πολυµερών, όπως είναι τα 

πλαστικά, µε αποτέλεσµα να προσφέρεται µε αυτόν τον τρόπο µια εναλλακτική 

λύση στα πετροχηµικά έλαια. Τα φυτά ενδεχοµένως θα µπορούσαν ακόµα και να 

παρέχουν τα συστατικά για την παραγωγή απορρυπαντικών, νάιλον, κόλλας, 

                                                 
48 J.M.Dunwell, “Future prospects for transgenic crops”, Kluwer Academic Publisher, 2002 
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χρωµάτων και λιπαντικών. Τέλος, τα τροποποιηµένα φυτά θα µπορούσαν να 

παράγουν και εµβόλια που λαµβάνονται από το στόµα. Ήδη πραγµατοποιούνται 

κλινικές δοκιµές για ένα εµβόλιο κατά των παθογενών εντερικών προβληµάτων 

(enterotoxigenic Escherichia coli). Επίσης, θα µπορούσαν να παραχθούν και 

εµβόλια κατά της ιλαράς και της χολέρας.  

 
 
 
2.6.3. Πλεονεκτήµατα / Ευκαιρίες Των ΓΤΟ Για Το Περιβάλλον-Φύση 
 

2.6.3.1 Ζιζανιοκτόνα, µικροβιοκτόνα 

Με τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν  σηµαντικά οφέλη και για το περιβάλλον. Αρχικά, µε αυτούς 

τους οργανισµούς µπορεί να επιτευχθεί µικρότερη χρήση εντοµοκτόνων, 

ζιζανιοκτόνων και λιπασµάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την καλύτερη 

διατήρηση του εδάφους και των υδάτων, όπως επίσης και την εξοικονόµηση 

ενέργειας. Ήδη τέτοιες τροποποιήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε καλλιέργειες 

καλαµποκιού, βαµβακιού, πατάτας και στο µέλλον θα πραγµατοποιηθούν και σε 

ηλιοτρόπια, σε καλλιέργειες σόγιας, σιταριού και ντοµάτας. 

 

2.6.3.2 Ανθεκτικότητα & βελτίωση µεταλλαγµένων καλλιεργειών 

Με καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές[ 49 , 50 ] σε ορισµένα αγριόχορτα οι 

καλλιεργητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν ορισµένα από αυτά για να 

αντιµετωπίσουν τα διάφορα ζιζάνια χωρίς να κινδυνεύει παράλληλα η ίδια η 

καλλιέργεια από αυτά τα αγριόχορτα. Επίσης, υπάρχουν καλλιέργειες που έχουν 

οπλιστεί µε γονίδια τα οποία είναι ανθεκτικά σε υιογενείς ασθένειες που 

καταστρέφουν τα φυτά. Παράλληλα, έχουν δηµιουργηθεί καλλιέργειες µε ιδιαίτερα 

                                                 
49 D.G.Lindsay, “The challenges facing scientists in the development of foods in Europe using 
biotechnology”, Kluwer Academic Publishers, 2002 
50 P.A.Goy, “Commentary: GM crops – opportunities for environmental and consumer benefits”, 
Journal of Risk Research. 2000 
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χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, από τροποποιηµένα ηλιοτρόπια, φιστίκια ή 

σόγια παράγονται σπορέλαια µε υψηλή απόδοση κατά το µαγείρεµα, έτσι ώστε 

να φτιάχνονται πιο υγιεινά τρόφιµα. Υπάρχουν, ακόµα, τροποποιηµένα φρούτα 

και λαχανικά µε το χαρακτηριστικό της αργής ωρίµανσης, της καλύτερης γεύσης 

και χρώµατος και της βελτιωµένης συνολικής τους σύστασης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελούν προς το παρόν οι τροποποιηµένες ντοµάτες και 

µελλοντικά τα βατόµουρα, οι φράουλες, τα κεράσια, οι µπανάνες και ο ανανάς. 

Παράλληλα, εµπλουτισµένα µε θρεπτικά συστατικά τρόφιµα που προσφέρουν 

υψηλότερα επίπεδα βιταµινών και άλλων χρήσιµων για τον ανθρώπινο 

οργανισµό φυτικών συστατικών αποτελούν οι γλυκοπατάτες, το ρύζι, διάφορα 

φρούτα και λαχανικά.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ   ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ     
 

ΗΗ   ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ   ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ   ΤΤΩΩΝΝ   ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ   ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ   

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ   
 
 

33..11  ΟΟΙΙ   ΚΚΑΑΛΛΛΛ ΙΙΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ   ΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΕΕ ΙΙ ΣΣ   ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤ ΙΙΚΚΑΑ   ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ   

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙ ΣΣΜΜΩΩΝΝ   

                                                

 
Το έδαφος που είναι σε παγκόσµιο επίπεδο καλυµµένο µε µεταλλαγµένες 

γονιδιακά σοδειές ήταν 1,7 εκατ. εκτάρια[51] το 1996, 11 εκατ. εκτάρια το 1997, 

27,8 εκατ. εκτάρια το 1998 και έφτασε τα 39,9 εκατ. εκτάρια το 1999 µε µια 

αύξηση της τάξεως του 22% µεταξύ 1996 και 1999. Επίσης, οι ρυθµοί µε τους 

οποίους οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες ενσωµατώνονται στη ζωή των ανθρώπων 

είναι µέχρι στιγµής πρωτοφανείς και οι µεγαλύτεροι σε σχέση µε κάθε άλλη νέα 

τεχνολογία σχετική µε την αγροτική βιοµηχανία.  

 

Το 1999, σχεδόν το 99% του παγκόσµιου εδάφους όπου καλλιεργούνταν 

γενετικά τροποποιηµένες σοδειές βρισκόταν σε 3 χώρες: τις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής (28,7 εκατ. εκτάρια, αποτελώντας το 72% του παγκόσµιου εδάφους µε 

γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες), την Αργεντινή (6,7 εκατ. εκτάρια, 

ισοδύναµο µε το 17% του παγκόσµιου εδάφους) και τον Καναδά (4,0 εκατ. 

εκτάρια, αποτελώντας το 10%). Το υπόλοιπο 1% βρισκόταν στην Κίνα, την 

Αυστραλία και τη Νότια Αφρική. Η παραγωγή είχε ξεκινήσει στο Μεξικό, την 

Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία και την Ουκρανία. Η αύξηση 

στις µεταλλαγµένες καλλιέργειες της Κίνας υπήρξε η µεγαλύτερη κατά το 1999 

(από 0,1 εκατ. εκτάρια µεταλλαγµένου βαµβακιού ανθεκτικού στα έντοµα το 1998 

σε 0,3 εκατ. εκτάρια το 1999). Η µεγαλύτερη, βέβαια, παγκόσµια αύξηση στις 

 
51 (1 εκτάριο = 10 στρέµµατα) 
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µεταλλαγµένες καλλιέργειες το 1999 σε σχέση µε το 1998, παρατηρήθηκε στις 

Ηνωµένες Πολιτείες µε 8,2 εκατ. εκτάρια αύξηση ακολουθούµενη από την 

Αργεντινή µε µια αύξηση 2,4 εκατ. εκτάρια και τον Καναδά µε 1,2 εκατ. εκτάρια 

αύξηση.  

 

Οι επτά γενετικά τροποποιηµένες σοδειές που καλλιεργούνταν µε σκοπό την 

εµπορική εκµετάλλευση το 1999 ήταν αυτή της σόγιας (54% της παγκόσµιας 

περιοχής µε γενετικά τροποποιηµένες σοδειές), του καλαµποκιού (28% του 

συνόλου), του βαµβακιού (9%), των σπόρων ελαιοκράµβης (9%), της πατάτας, 

του κολοκυθιού και της παπάγια.  

 

 

33..22  ΗΗ   ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΑΑ   ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ   ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤ ΙΙΚΚΑΑ   ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ   ΚΚΑΑΛΛΛΛ ΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕ ΙΙΩΩΝΝ   
 

Η παγκόσµια αγορά των µεταλλαγµένων καλλιεργειών αναπτύχθηκε πολύ 

γρήγορα κατά την περίοδο 1995 – 1999. Οι παγκόσµιες πωλήσεις τους είχαν 

εκτιµηθεί το 1995 στα 75 εκατ.$, ενώ το 1999 είχαν φτάσει τα 2,2 δις $ (30 φορές 

αύξηση). Το 2005 αναµένεται να φτάσουν στα 8 δις $ και µέχρι το 2010 στα 25 

δις $.  

 

Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις των βιοµηχάνων και αλυσίδων λιανικής πώλησης 

να παράγουν και να πωλήσουν τέτοια προϊόντα, καθώς και οι αντιδράσεις των 

καταναλωτών, προκάλεσαν µια αντίθετη τάση σε αυτήν την αλµατώδη αύξηση 

των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών σε ορισµένες χώρες. Οι τιµές των 

γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων πέφτουν, ενώ οι εξαγωγές των γενετικά 

τροποποιηµένων καλλιεργειών ακροβατούν. Οι Αµερικανικές εξαγωγές σόγιας 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσαν κατακόρυφα από 11 εκατ. τόνους το 1998 

σε 6 εκατ. τόνους το 1999, ενώ το Αµερικάνικο καλαµπόκι που εισάγεται στην 

Ευρώπη έπεσε από 2 εκατ. τόνους το 1998 σε 137,000 τόνους το 1999, µε ζηµιά 

για η γεωργία των Ηνωµένων Πολιτειών 1 δις $.  
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Στην άλλη άκρη του κόσµου, η Κίνα έχει ξεκινήσει σηµαντικά την ανάπτυξη του 

εµπορίου γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, µε περίπου τη µισή της έκταση 

να αναµένεται να έχει, µέχρι το 2005, µεταλλαγµένες καλλιέργειες ρυζιού, 

ντοµάτας, γλυκιάς πιπεριάς, πατάτας και βαµβακιού. Ο λόγος µιας τέτοιας 

κίνησης είναι οι µειωµένες απαιτήσεις µικροβιοκτόνων και ζιζανιοκτόνων και οι 

ασυνήθιστα  µεγάλες καλλιέργειες που θα προκύψουν. Οι µισοί από τους 

µεταλλαγµένους σπόρους που χρησιµοποιήθηκαν στην Κίνα είχαν αναπτυχθεί 

από τοπικούς επιστήµονες: το 2000 η Κίνα διέθεσε περισσότερο από 350 εκατ.$ 

για έρευνα στην εφαρµογή της βιοτεχνολογίας στη γεωργία.  
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ   ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΟΟ     
 

ΤΤΟΟ   ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝ   ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ   ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣ ΙΙΟΟ   ΓΓΙΙΑΑ   ΤΤΟΟΥΥΣΣ   ΓΓΤΤΟΟ 
 

 

4.1  ΠΠΟΟΛΛΥΥΦΦΥΥΛΛΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 

Προς το παρόν, το διεθνές εµπόριο των ΓΤΟ πρέπει να πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τις αρχές που έχουν συµφωνηθεί από τα µέλη του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου. Παρόλα αυτά, κανόνες που σχετίζονται µε τους ΓΤΟ, 

προκύπτουν και από ειδικές πολυµερείς συµφωνίες που δεν έχουν απαραίτητα 

άµεση σχέση µε το περιβάλλον του εµπορίου, όπως το Πρωτόκολλο για τη 

Βιοασφάλεια που υπογράφτηκε στην Καρθαγένη (Cartagena Protocol on 

Biosafety) ή και από άλλες που πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον. Οι 

ενδοκυβερνητικοί οργανισµοί που έχουν συγκεκριµένη ειδίκευση πάνω στο θέµα 

εκτελούν τεχνικούς ελέγχους σε βασικές περιοχές, όπως ανάλυση κινδύνων 

τροφίµων που προέρχονται από τη βιοτεχνολογία. Άλλοι οργανισµοί 

διοργανώνουν συναντήσεις ανταλλαγής ιδεών και συζητήσεων προκειµένου να 

ανταποκριθούν στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των κρατών-µελών τους. Οι 

κανόνες που θεσπίζονται από διαφορετικά νοµοθετικά όργανα µπορεί να µη 

συµφωνούν απόλυτα µεταξύ τους και µπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις 

µεταξύ εξαγωγικών και εισαγωγικών χωρών γενετικών τροποποιηµένων 

οργανισµών.  
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4.1.1 Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια  
 

Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια[ 52 ] υπογράφηκε από 

περισσότερες από εκατόν τριάντα (130) χώρες στις 29 Ιανουαρίου του 2000, στο 

Μόντρεαλ του Καναδά. Ονοµάζεται «Πρωτόκολλο της Καρθαγένης» προς τιµή 

της Κολοµβίας η οποία φιλοξένησε το Συνέδριο για τη Βιολογική Ποικιλία 

(Convention on Biological Diversity-CBD) στην Καρθαγένη το 1999. Ο σκοπός 

αυτού του πρώτου Πρωτοκόλλου στο CBD ήταν να συνεισφέρει στην ασφαλή 

µεταφορά, χειρισµό και χρήση των ζωντανών τροποποιηµένων οργανισµών 

(ΖΤΟ), όπως για παράδειγµα γενετικά τροποποιηµένα φυτά, ζώα και µικρόβια, τα 

οποία διακινούνται διεθνώς. Το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια είχε επίσης 

σκοπό να διατηρήσει τη βιοποικιλότητα, χωρίς µη αναγκαίες διαταράξεις του 

παγκόσµιου εµπορίου τροφίµων. Η ισχύς του Πρωτοκόλλου θα ξεκινούσε από 

την 11η Σεπτεµβρίου του 2003.  

 

Ο όρος «ζωντανοί τροποποιηµένοι οργανισµοί» χρησιµοποιήθηκε για να δοθεί 

έµφαση στο γεγονός ότι η χρήση της γενετικής µηχανικής έχει ως αποτέλεσµα 

προϊόντα που δεν είναι περισσότερο επικίνδυνα από προϊόντα που έχουν 

προκύψει µε άλλες µεθόδους τροποποίησης. Οι ζωντανοί τροποποιηµένοι 

οργανισµοί ορίζονται από το Πρωτόκολλο ως οι οποιοιδήποτε ζωντανοί 

οργανισµοί που έχουν ένα νέο συνδυασµό γενετικού υλικού που έχει προκύψει 

µέσω της χρήσης της σύγχρονης βιοτεχνολογίας (Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου). 

 

Το εν λόγω Πρωτόκολλο[53] παρέχει στις χώρες την ευκαιρία να αποκτήσουν 

πληροφορίες πριν ακόµη εισαχθούν νέοι βιοτεχνολογικοί οργανισµοί. 

Αναγνωρίζει το δικαίωµα κάθε χώρας να ρυθµίσει και να συντονίσει θέµατα 

σχετικά µε βιολογικά τροποποιηµένους οργανισµούς. ∆ηµιουργεί, επίσης, ένα 

                                                 
52 Aaron Cosbey, Stas Burgiel, “The Cartagena Protocol on Biosafety: An analysis of results”, 
2000 
53 “The Cartagena Protocol on Biosafety”, http://www.biodiv.org/biosafe/index.html 
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πλαίσιο για να βοηθήσει στη βελτίωση της ικανότητας των αναπτυσσόµενων 

χωρών να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα.  

 

Βασικά σηµεία του Πρωτοκόλλου: 

• ∆ηµιουργεί ένα «Ίδρυµα για τη Βιοασφάλεια» µέσω του Internet, ούτως ώστε 

να µπορούν όλες οι χώρες να ανταλλάξουν επιστηµονικές, τεχνικές, 

περιβαλλοντικές και νοµικές πληροφορίες για τους ΖΤΟ.  

• ∆ιαµορφώνει µία διαδικασία συµφωνίας (Advanced Informed Agreement-AIA) 

που στην πράξη απαιτεί από τους εξαγωγείς να έχουν τη συγκατάθεση της 

χώρας εισαγωγής, προτού πραγµατοποιηθεί η πρώτη εισαγωγή ενός 

ζωντανού τροποποιηµένου οργανισµού ο οποίος θα ελευθερωθεί στο 

περιβάλλον.  

• Ορίζει ότι τα φορτία που αποτελούνται από ΖΤΟ, όπως καλαµπόκι ή σόγια, 

και που προορίζονται για άµεση χρήση σαν τροφή, ζωοτροφή ή επεξεργασία, 

θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτοµερή έγγραφα στα οποία θα πρέπει να 

αναγράφεται ότι «ίσως περιέχουν» ΖΤΟ και «δεν προορίζονται για σκόπιµη 

εισαγωγή στο περιβάλλον».  

• Καθορίζει ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν 

τους ΖΤΟ που προορίζονται για συγκεκριµένη χρήση, πληροφορίες που να 

έχουν σχέση µε το χειρισµό αυτών των προϊόντων και των απαιτήσεων που 

µπορεί να έχουν. 

• Το Πρωτόκολλο περιλαµβάνει µια «νοµική επιφύλαξη» η οποία αναφέρει ότι η 

συµφωνία δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται µε τρόπο που να αφήνει 

υπονοούµενα για αλλαγές στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ενός µέρους 

τα οποία αναγνωρίζονται  υπό οποιαδήποτε διεθνή συµφωνία, όπως για 

παράδειγµα τις συµφωνίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

• Τέλος, το Πρωτόκολλο υποχρεώνει τα Μέρη να συνεργαστούν µε τις 

αναπτυσσόµενες χώρες, έτσι ώστε να κατορθώσουν κι αυτές να διαχειριστούν 

τη σύγχρονη βιοτεχνολογία.  
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Παραλήψεις του Πρωτοκόλλου: 

• ∆εν περιλαµβάνει θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων.  

• ∆εν απαιτεί διαχωρισµό των εµπορευµάτων που µπορεί να περιέχουν ΖΤΟ. 

• ∆εν περιλαµβάνει προϊόντα, τα οποία παρεµποδίζουν σηµαντικά τη 

λειτουργία του εµπορίου και διακινδυνεύουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα 

τρόφιµα, χωρίς να έχουν ανάλογο όφελος για το περιβάλλον. 

• ∆εν απαιτεί τη σήµανση των καταναλωτικών προϊόντων, αλλά ασχολείται 

µόνο µε τους κινδύνους των ΖΤΟ που µπορεί να σχετίζονται µε τη 

βιοποικιλότητα. Επίσης, θέµατα σχετιζόµενα µε την προστασία των 

καταναλωτών δεν ήταν µέρος των διαπραγµατεύσεων.  

 

Βασικές ∆ιατάξεις του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια: 
 α. Συναίνεση µετά από ενηµέρωση (Advanced Informed Agreement - AIA) 

• Η διαδικασία ΑΙΑ του Πρωτοκόλλου, στην ουσία απαιτεί ότι ο εξαγωγέας θα 

λάβει τη συγκατάθεση από τη χώρα εισαγωγής για την πρώτη τοποθέτηση 

στο περιβάλλον ενός ΖΤΟ. 

• Η διαδικασία ΑΙΑ δεν έχει εφαρµογή στους ΖΤΟ που προορίζονται για τροφή, 

ζωοτροφή ή επεξεργασία (π.χ. καλαµπόκι, σόγια ή βαµβάκι), σε αυτούς που 

βρίσκονται υπό µεταφορά και σε αυτούς που προορίζονται για συγκεκριµένη 

χρήση (π.χ. οργανισµοί που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µόνο για 

επιστηµονική έρευνα µέσα στο εργαστήριο).  

• Οι εισαγωγείς υποτίθεται ότι θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις µέσα σε 270 

ηµέρες από την ειδοποίηση για την εξαγωγή, βασισµένες σε επιστηµονική 

ανάλυση κινδύνων, σχετικά µε την εισαγωγή ή όχι των ΖΤΟ που πρόκειται να 

εισαχθούν στο περιβάλλον. 

 

 β. Εµπορευµατικές Απαιτήσεις / Ίδρυµα για τη Βιοασφάλεια 

Η συµφωνία αυτή απαιτεί από τις κυβερνήσεις να παρέχουν στο Ίδρυµα για τη 

Βιοασφάλεια πληροφορίες σχετικά µε κάθε τελική απόφαση για την εγχώρια 

χρήση ενός ΖΤΟ µέσα σε 15 ηµέρες από τη λήψη της απόφασης. 
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 γ. Τεκµηρίωση 

Η συµφωνία διατυπώνει διαφορετικές απαιτήσεις τεκµηρίωσης για διαφορετικούς 

τύπους ΖΤΟ: 

 

• Τα έγγραφα που συνοδεύουν τα φορτία ΖΤΟ που προορίζονται για εισαγωγή 

στο περιβάλλον (πχ. σπόροι) θα πρέπει να ορίζουν το φορτίο περιέχει ΖΤΟ 

µαζί βέβαια και µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του ΖΤΟ, καθώς 

και οδηγίες για ασφαλή χειρισµό, αποθήκευση, µεταφορά και χρήση, κάποιο 

τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες, δήλωση ότι η 

διακίνηση του προϊόντος είναι σύµφωνη µε τις αρχές του παρόντος 

Πρωτοκόλλου και τέλος το όνοµα και τη διεύθυνση του εξαγωγέα και του 

εισαγωγέα. 

• Τα έγγραφα που συνοδεύουν τα φορτία ΖΤΟ που προορίζονται για τροφή ή 

ζωοτροφή ή επεξεργασία θα πρέπει να αναφέρουν ότι το εµπόρευµα «µπορεί 

να περιέχει» ΖΤΟ, ότι δεν πρόκειται να εισαχθεί σκόπιµα στο περιβάλλον και 

ένα σηµείο επαφής για περισσότερες πληροφορίες.  

• Τα έγγραφα που συνοδεύουν τα φορτία ΖΤΟ που προορίζονται για 

συγκεκριµένη χρήση (πχ. επιστηµονική έρευνα) θα πρέπει να αναφέρουν ότι 

το εµπόρευµα «περιέχει» ΖΤΟ και να καθορίζουν τις οδηγίες για ασφαλή 

χειρισµό, αποθήκευση, µεταφορά και χρήση, κάποιο σηµείο επικοινωνίας για 

περισσότερες πληροφορίες και τέλος το όνοµα και τη διεύθυνση του ιδιώτη 

και του ιδρύµατος στους οποίους αποστέλλονται.  

 

 

 δ. Υπάρχοντα ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 

Τα µέρη του Πρωτοκόλλου θα πρέπει εκτελούν τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε όσα αναγνωρίζει το Πρωτόκολλο πάντα 

σύµφωνα µε τα διεθνή δικαιώµατα και υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και 

των χωρών που δεν συµµετέχουν στη συµφωνία.  
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 ε. Αρχή της Προφύλαξης 

Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο «Η έλλειψη επιστηµονικής βεβαιότητας λόγω 

ανεπαρκών σχετικών επιστηµονικών πληροφοριών και γνώσεων σχετικά µε την 

έκταση των πιθανών παρενεργειών ενός ΖΤΟ στη διατήρηση και παράταση της 

βιοποικιλότητας από την πλευρά του εισαγωγέα, λαµβάνοντας υπόψη και τους 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, δεν θα εµποδίσει αυτόν από τη λήψη της 

κατάλληλης απόφασης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τα αρνητικά 

αποτελέσµατα».  

 

 στ. Εµπόριο µε µη συµµετέχοντες στη συµφωνία 

Το Πρωτόκολλο δηλώνει ότι οι «διασυνοριακές µετακινήσεις ΖΤΟ µεταξύ Μερών 

και Μη-Μερών θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το σκοπό του Πρωτοκόλλου». 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει και οι χώρες που δεν ανήκουν στη συµφωνία και 

θέλουν να εξάγουν σε χώρα που είναι µέρος της συµφωνίας, να ακολουθήσουν 

τους κανονισµούς που περιέχει το Πρωτόκολλο.  

 

Παρόλη τη µεγάλη σηµασία του Πρωτοκόλλου για τη σχέση ανάµεσα στο διεθνές 

εµπόριο των ΓΤΟ, αφενός, και στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας 

του ανθρώπου αφετέρου, υπάρχουν στις διατάξεις του και σηµαντικές 

παραλήψεις και ασάφειες. Μια σηµαντική παράληψη του Πρωτοκόλλου είναι 

αυτή που αφορά στην αποζηµίωση από τις βλάβες που τυχόν επέλθουν από την 

εισαγωγή των ΓΤΟ στο περιβάλλον ή στην υγεία του ανθρώπου και, κατά 

συνέπεια, οι ρυθµίσεις (και ειδικότερα η αρχή της προφύλαξης) περιορίζονται 

µόνο στη διαδικασία λήψης απόφασης και δεν εκτείνονται και στο δίκαιο της 

αποζηµίωσης. Η σηµαντικότερη, όµως, ασάφεια του Πρωτοκόλλου είναι αυτή 

που αφορά στη σχέση του µε τις διεθνείς συµφωνίες. Αναφέρεται αρχικά στο 

προοίµιο ότι το Πρωτόκολλο δεν επιφέρει αλλαγές στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των µερών, όπως αυτές προκύπτουν από τις εν ισχύ διεθνείς 

συµφωνίες, επισηµαίνεται όµως στη συνέχεια ότι το προοίµιο του Πρωτοκόλλου 

δεν αποβλέπει στην υπαγωγή του σε αυτές τις διεθνείς συµφωνίες. Αυτή η 
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ασάφεια -ή ακριβέστερα η αντινοµία- µπορεί να αποτελέσει στο µέλλον πηγή 

διενέξεων µεταξύ των χωρών, διότι διατηρεί σε εκκρεµότητα το εξής βασικό 

ερώτηµα: εάν µια χώρα αρνηθεί την εισαγωγή ΓΤΟ και η χώρα εξαγωγής 

θεωρήσει µη νόµιµους τους λόγους της άρνησης, ποιο δικαιοδοτικό όργανο θα 

επιλύσει τη διαφορά; Για το λόγο ότι δύσκολα µπορεί να καθοριστεί το κατάλληλο 

Όργανο το οποίο θα αναλάβει να επιλύσει αυτό το πρόβληµα, η ορθότερη και 

λειτουργικότερη λύση θα ήταν να προσχωρήσει ο ΠΟΕ (Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου) στο Πρωτόκολλο και όχι να ενταχθεί το Πρωτόκολλο σε αυτόν, 

δεδοµένου ότι ο ΠΟΕ δεν έχει ως κύρια αρµοδιότητα τα ζητήµατα που άπτονται 

της βιοασφάλειας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Άλλωστε σε κάθε 

περίπτωση οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε 

αυτές του ΠΟΕ, διότι ναι µεν στο περιεχόµενό του αναφέρονται ρυθµίσεις για το 

διεθνές εµπόριο, πλην όµως ο στόχος του είναι η προστασία του περιβάλλοντος 

και της δηµόσιας υγείας, στο πλαίσιο βεβαίως του διεθνούς εµπορίου[54].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Τ. Κ. Βιδάλης, Κ. Μανωλάκου, Γ. Μπαλιάς, «Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί και Βιώσιµη 
Ανάπτυξη», 2004, σ.76-78 
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4.1.2  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοοςς  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ΕΕµµπποορρίίοουυ  

                                                

 

Από την έναρξη της λειτουργίας του (ως µετεξέλιξη της GATT) το 1995, ο 

ΠΟΕ[ 55 , 56 ] (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου) έχει γίνει ένας από τους πιο 

σηµαντικούς διεθνείς οργανισµούς, παρέχοντας τη βάση για τη διαπραγµάτευση 

και ενίσχυση των παγκόσµιων κανόνων για το διεθνές εµπόριο και την 

οικονοµική δραστηριότητα. Ο ΠΟΕ προσπαθεί να απαλείψει τα σύνορα για το 

εµπόριο, να εµποδίσει τη διάκριση µεταξύ των συµµετεχόντων στο παγκόσµιο 

εµπορικό σύστηµα και να επιλύσει συγκεκριµένες εµπορικές διαφωνίες. Καθώς 

αυξάνεται ο όγκος του διεθνούς εµπορίου, και σε απόλυτα µεγέθη και σε 

ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής, ο ρόλος του ΠΟΕ θα συνεχίσει να 

µεγαλώνει. Το παγκόσµιο σύστηµα εµπορίου ελέγχεται από µια σειρά 

συµφωνιών, γνωστές ως Συµφωνίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που 

ορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών του και οδηγούν τις 

πολιτικές τους προς την οικονοµική απελευθέρωση. Καθώς, ελέγχουν το εµπόριο 

των αγαθών, αυτοί οι κανόνες περιορίζουν τους τρόπους µε τους οποίους οι 

κυβερνήσεις µπορούν να νοµοθετήσουν για την προστασία της υγείας και του 

περιβάλλοντος.  

 

Ο ΠΟΕ περικλείει, επίσης, µια διαδικασία για την αποκατάσταση των διαφωνιών 

µεταξύ των διαφόρων µερών. Οι δικαστικές αποφάσεις λαµβάνονται από µια 

οµάδα ειδικά εκλεγµένων εµπορικών συµβούλων οι οποίοι βασίζονται στην 

ερµηνεία των ευθυνών της κάθε χώρας, κάτω από τις Συµφωνίες του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

  

 
55  Simonetta Zarrilli, “International Trade in Genetically Modified Organisms and Multilateral 
Negotiations, A New Dilemma for Developing Countries”, 5 July 2000. 
56 G. E. Isaac, W. A. Kerr, “Genetically Modified Organisms at the World Trade Organization: A 
Harvest of Trouble”, Kluwer Law International, 2003. 
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Τέσσερις από αυτές τις συµφωνίες[57] του ΠΟΕ (1994) φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη 

εφαρµογή στο διεθνές εµπόριο για τους ΓΤΟ, µε τους δύο πρώτους να έχουν 

µεγαλύτερη σηµασία και πιθανή εφαρµογή:  

1) η Συµφωνία για τα Προστατευτικά και Φυτοπροστατευτικά Μέτρα 

(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures - 

SPS),  

2) η Συµφωνία για τα Τεχνικά Εµπόδια στο Εµπόριο (Agreement on 

Technical Barriers to Trade - TBT),  

3) η Συµφωνία για τα ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας στον Τοµέα του 

Εµπορίου (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights – TRIPS) και  

4) η Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (General Agreement on Tariffs 

and Trade – GATT).  

 

H Συµφωνία για τα Προστατευτικά και Φυτοπροστατευτικά Μέτρα (SPS 
Agreement) ασχολείται µε την εφαρµογή των κανονισµών των σχετικών µε την 

ασφάλεια των τροφίµων και την υγεία ζώων και φυτών. Ενώ επιτρέπει στις 

χώρες να θέτουν τα δικά τους πρότυπα, απαιτεί παράλληλα οι κανονισµοί να 

βασίζονται στην επιστήµη και να εφαρµόζονται µόνο µέχρι τον αναγκαίο βαθµό, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η προστασία της ζωής και υγείας των ανθρώπων, 

των ζώων και φυτών. Θέτοντας κανόνες βασισµένους στην επιστήµη και 

απαιτώντας ανάλυση κινδύνου, η συγκεκριµένη Συµφωνία (SPS Agreement) 

στοχεύει στο να  εµποδίσει τις κυβερνήσεις από το να χρησιµοποιήσουν τους 

νόµους περί υγείας και ασφάλειας για θέτουν εµπόδια στο διεθνές εµπόριο και να 

προστατεύουν τις εγχώριες επιχειρήσεις.  

 

Η Συµφωνία αυτή έχει σχεδιαστεί για να εµποδίσει τους εθνικούς νόµους που 

ρυθµίζουν την ποιότητα των τροφίµων και την εξάπλωση ασθενειών από 

                                                 
57 M. Stilwell, B Van Dyke, “An Activist’s Handbook On Genetically Modified Organisms and the 
WTO”, Second Edition, July 1999. 
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υπερβολικό περιορισµό του διεθνούς εµπορίου και περιέχει τρεις βασικές αρχές. 

Αρχικά, απαιτεί τα εθνικά µέτρα της Συµφωνίας που υπερβαίνουν τα διεθνή 

πρότυπα να βασίζονται στη διενέργεια ανάλυσης ρίσκου και σε επιστηµονικές 

αποδείξεις. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου µπορεί να επιτευχθεί ένα αποδεκτό 

επίπεδο κινδύνου, απαιτεί από τις κυβερνήσεις να επιλέξουν το νοµοθέτηµα που 

εξασφαλίζει τα πρότυπα υγείας, αλλά µε τον λιγότερο περιοριστικό τρόπο για το 

εµπόριο. Επιπρόσθετα, σε αυτές τις υποχρεώσεις, η συγκεκριµένη Συµφωνία 

ενθαρρύνει τα µέλη της να αναγνωρίσουν τα µέτρα άλλων µελών ως ισοδύναµα, 

εφόσον αποδεικνύεται ότι τα µέτρα αυτά επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας 

της υγείας.  

 

Όσον αφορά τη Συµφωνία για τα Τεχνικά Εµπόδια στο Εµπόριο (Agreement 
on Technical Barriers to Trade - TBT), αυτή στοχεύει στο να εξασφαλίσει ότι τα 

µέλη του ΠΟΕ δεν χρησιµοποιούν εθνικούς κανονισµούς, πρότυπα, ελέγχους και 

διαδικασίες πιστοποίησης για τη δηµιουργία άσκοπων εµποδίων στο εµπόριο. Η 

Συµφωνία αυτή (TBT Agreement) σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τη χρήση 

αυθαίρετων προτύπων για την προστασία της εγχώριας βιοµηχανίας από τον 

ξένο ανταγωνισµό. Ενθαρρύνει τις χώρες να κάνουν χρήση των διεθνών 

προτύπων, όπου το κρίνουν αναγκαίο. Αυτή η αρµονία των προτύπων 

αναµένεται να διευκολύνει το εµπόριο, µειώνοντας την ποικιλία διαφορετικών και 

µερικές φορές ασυµβίβαστων προτύπων µε τα οποία οι παραγωγοί θα πρέπει να 

συµβιβαστούν, έτσι ώστε να εισχωρήσουν σε διαφορετικές αγορές.  

 

Η συµφωνία αυτή (TBT Agreement) καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εθνικών κανόνων, 

συµπεριλαµβανοµένων και πολλών για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Χωρίζει αυτούς τους κανόνες σε δύο κατηγορίες: τους «τεχνικούς κανονισµούς» 

και τα «πρότυπα». Οι τεχνικοί κανονισµοί είναι νόµοι που απαιτούν υποχρεωτική 

συµµόρφωση, όπως αυτοί για τις προδιαγραφές, τη σήµανση, τη συσκευασία και 

άλλα «τεχνικά» θέµατα του προϊόντος, καθώς και την υποχρεωτική σήµανση των 

ΓΤΟ. Αντίθετα, τα «πρότυπα» είναι µη-δεσµευτικοί κανόνες και µπορούν να 
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συµπεριλάβουν και εθελοντικά σχέδια σήµανσης των προϊόντων. Επίσης, η 

Συµφωνία συµπεριλαµβάνει και υποχρεώσεις σχετικές µε την προετοιµασία, την 

υιοθέτηση και την εφαρµογή τεχνικών κανονισµών και προτύπων και διαδικασίες 

αποτίµησης εάν τα προϊόντα συµµορφώνονται προς αυτούς τους κανονισµούς 

και πρότυπα. Πολλές από αυτές τις υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε έναν 

Κώδικα Καλής Συµπεριφοράς (Code of Good Conduct) που µπορεί να 

εφαρµοστεί σε ιδιωτικά και µη-κυβερνητικά σώµατα.  

 

Η Συµφωνία για τα ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας στον Τοµέα του 
Εµπορίου (TRIPS Agreement),  προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την 

κατοχύρωση µε ευρεσιτεχνία ορισµένων «εφευρέσεων», για λόγους υπεροχής 

άλλων έννοµων αγαθών.  Μπορεί να θεωρηθεί σαν η συµφωνία που προάγει την 

υιοθέτηση των ΓΤΟ στο διατροφικό σύστηµα. Σχετικά µε το θέµα εφαρµογής της 

βιοτεχνολογίας στα γεωργικά προϊόντα και στα τρόφιµα υπάρχει το θέµα της 

απόκτησης ευρεσιτεχνίας σε ζωντανά φυτά ή ζώα, συµπεριλαµβανοµένων και 

των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων και των ποικιλιών φυτών.  

 

Επί του παρόντος, η συγκεκριµένη Συµφωνία (TRIPS Agreement) δεν απαιτεί 

από τις διάφορες χώρες να παραχωρήσουν τις ευρεσιτεχνίες τους που έχουν 

σχέση µε τα ζώα ή τα φυτά. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να εξασφαλίσουν την 

προστασία των ποικιλιών των φυτών είτε µέσω ευρεσιτεχνιών, είτε µε ένα 

αποτελεσµατικό και µοναδικό στο είδος του σύστηµα ή ακόµα και µε ένα 

συνδυασµό των δύο. Ένα τέτοιο σύστηµα που αφορά τα δικαιώµατα των 

καλλιεργητών των φυτών προάγει εµπορικά ορισµένες ποικιλίες για βιοµηχανικά 

γεωργικά συστήµατα για τα οποία θα πρέπει οι αγρότες να πληρώνουν κάποιο 

ποσό κάθε φορά (royalty) για την απόκτηση των σπόρων µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται επενδυτική ευκαιρία για τις χηµικές και βιοτεχνολογικές βιοµηχανίες.  

 

Έτσι όσον αφορά τη σχέση των ευρεσιτεχνιών µε την ανάπτυξη και εισαγωγή 

των γενετικά τροποποιηµένων φυτών, θα πρέπει η κάθε χώρα να αναπτύξει 
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πρώτα ένα κατάλληλο σύστηµα κανόνων για τη βιοασφάλεια και στη συνέχεια να 

προχωρήσει στην υλοποίηση συστηµάτων ευρεσιτεχνιών που θα ενθαρρύνουν 

την ανάπτυξη και απελευθέρωση αυτών των φυτών.  

 

Τέλος, οι κανόνες του ΠΟΕ δε θα πρέπει να  περιορίζουν την ικανότητα των 

εθνικών κυβερνήσεων να θεσπίζουν νόµους σχετικά µε τη σήµανση των 

προϊόντων που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέξουν προϊόντα 

ανάλογα µε τις κοινωνικές, ηθικές, θρησκευτικές, διατροφικές και περιβαλλοντικές 

τους προτιµήσεις και να προστατέψουν το δικαίωµά τους να γνωρίζουν για τη 

γενετική τροποποίηση. Παρόλα αυτά, όσο περισσότερο οι σύµφωνες οµάδες 

αναγνωρίζουν, υποστηρίζουν και ζητούν αυτά τα δικαιώµατα σε σχέση µε το 

διεθνές εµπόριο, τόσο πιθανότερο είναι η υποχρεωτική σηµατοδότηση των ΓΤΟ 

να αναγνωριστεί σαν σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του ΠΟΕ. Ακόµα, οι παραπάνω 

συµφωνίες του ΠΟΕ δεν κάνουν αναφορά στην αρχή της προφύλαξης, η οποία 

αποτελεί την κυριότερη βάση, επί της οποίας στηρίζονται οι ρυθµίσεις για τους 

ΓΤΟ τόσο στην ΕΕ όσο και στο Πρωτόκολλο της Καρθαγένης. 
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44..22  ΤΤΟΟ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  

                                                

 
 
4.2.1 Η Γενική Αποστολή της ΕΕ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίµων γενικά, 

καθώς και η µεγαλύτερη αγορά για εισαγωγές τροφίµων από τις αναπτυσσόµενες 

χώρες[58]. Στο έδαφος της ΕΕ εισάγονται ζωοτροφές, τρόφιµα, φυτά και ζώα από 

περισσότερες από διακόσιες χώρες. Οι διάφοροι παραγωγοί τροφίµων σε χώρες 

εκτός ΕΕ οι οποίοι εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ θα πρέπει και αυτοί µε τη 

σειρά τους να σέβονται και να ακολουθούν τις ίδιες αρχές ασφάλειας που 

ισχύουν στις χώρες της ΕΕ. Οι έλεγχοι των εισαγόµενων προϊόντων 

πραγµατοποιούνται στα σύνορα της ΕΕ, έτσι ώστε να αποφευχθεί η είσοδος 

επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον προϊόντων. 

Σε πολλές περιπτώσεις η ΕΕ έχει κατηγορηθεί από τις εξαγωγικές χώρες ότι 

χρησιµοποιεί πολύ υψηλά πρότυπα για να µην επιτρέπει τις εισαγωγές. Κάτι 

τέτοιο όµως στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. Ό,τι ισχύει για τα κράτη-µέλη της 

ΕΕ, ισχύει εξίσου και για τις υπόλοιπες χώρες που θέλουν να εξάγουν στην ΕΕ. 

Επιπρόσθετα, η ΕΕ συνεργάζεται και µε άλλες χώρες σε διεθνείς οργανισµούς 

για το σχεδιασµό επαρκών διεθνών κανόνων ασφάλειας των τροφίµων και του 

περιβάλλοντος. Γνωρίζοντας, επίσης, η ΕΕ, τις δυσκολίες που µπορεί να 

αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες στην υιοθέτηση αυτών των προτύπων 

ασφάλειας, παρέχει στις χώρες αυτές την κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη.  

 

 

 

 

 
58 Βλ. σχετικά European Commission, “From Farm to Fork, Safe food for Europe’s consumers”, 
June 2004 
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4.2.2 Λευκή Βίβλος 
 
Για τους καταναλωτές, η ασφάλεια είναι το πιο σηµαντικό συστατικό στη 

διατροφή τους. Οι πρόσφατες κρίσεις που παρουσιάστηκαν σε πολλές τροφές 

υπονόµευσαν την εµπιστοσύνη του κοινού για την ικανότητα της βιοµηχανίας 

τροφίµων και των νοµικών αρχών να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίµων. 

Όπως γνωρίζουµε, η ασφάλεια των τροφίµων είναι πρωταρχικής σηµασίας για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και η “Λευκή Βίβλος”[ 59 , 60 ] για την ασφάλεια των 

τροφίµων της 12ης Ιανουαρίου 2000, θέτει τις βάσεις για µία προληπτική πολιτική 

αντιµετώπισης των νέων τροφίµων: εκσυγχρονίζει τη νοµοθεσία σε ένα 

κατανοητό και ξεκάθαρο σύνολο κανόνων, ενισχύοντας τους ελέγχους «από το 

αγρόκτηµα έως το τραπέζι» και βελτιώνοντας την ικανότητα του επιστηµονικού 

συµβουλευτικού συστήµατος, έτσι ώστε να εγγυηθούν ένα υψηλό επίπεδο στην 

υγεία των ανθρώπων και στην προστασία του καταναλωτή.  

 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της Λευκής Βίβλου είναι: 

• η δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκή Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

(European Food Safety Authority – EFSA) 

• η συνεπής εκτέλεση της προσέγγισης «από το αγρόκτηµα στο τραπέζι» στη 

νοµοθεσία των τροφίµων 

• να υιοθετηθεί η αρχή ότι οι διαχειριστές των τροφίµων και των ζωοτροφών 

έχουν βασική ευθύνη για την ασφάλεια τους, ότι τα κράτη-µέλη πρέπει να 

εξασφαλίσουν την επίβλεψη και τον έλεγχο αυτών των διαχειριστών, και ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει τις κινήσεις όλων των 

κρατών-µελών της.  

 

Το Λευκό Βιβλίο για την Ασφάλεια των Τροφίµων υιοθετήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 

2000 σαν συνέχεια του Πράσινου Βιβλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

                                                 
59 R.Pendrous, “New Legislation…not waving, but drowning”, Food manufacture, November 2003 
60 “White Paper on Food Safety”, http://www.europa.eu.int/comm/food/doof/intro.white_paper.htm 
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νοµοθεσία των τροφίµων. Το Λευκό Βιβλίο καλύπτει το σύνολο της τροφικής 

αλυσίδας, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής ζωοτροφών, καθιερώνει ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και αποδίδει σαφώς 

την κύρια ευθύνη για την ασφαλή παραγωγή τροφίµων στη βιοµηχανία, τους 

παραγωγούς και τους προµηθευτές. Επιπρόσθετα, καθιερώνονται οι κατάλληλοι 

επίσηµοι έλεγχοι τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρήση 

επιστηµονικών συµβουλών ενισχύει την πολιτική για την ασφάλεια των τροφίµων, 

ενώ όπου χρειάζεται εφαρµόζεται η αρχή της προφύλαξης. Η ικανότητα λήψης 

ταχέων και αποτελεσµατικών µέτρων προστασίας σε όλη την τροφική αλυσίδα 

ως απάντηση σε καταστάσεις έκτατης ανάγκης σε σχέση µε την υγεία, αποτελεί 

επίσης ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο του πλαισίου που εισάγει το Λευκό Βιβλίο.  

 

Οι προτάσεις που περιέχονται στο Βιβλίο αυτό σχετικά µε τον τοµέα των 

ζωοτροφών θα εξασφαλίζουν τη χρήση µόνο ασφαλών υλικών στην παραγωγή 

τους και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της χρήσης πρόσθετων ουσιών. 

Επίσης, µε το Λευκό Βιβλίο θα αντιµετωπιστούν ορισµένα θέµατα που αφορούν 

την ποιότητα των τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων και των 

αρωµατικών ουσιών, καθώς και των ισχυρισµών για την υγεία, ενώ θα 

βελτιωθούν οι έλεγχοι σχετικά µε τα νέα τρόφιµα. Ακόµα, λόγω των κινδύνων 

που συνδέονται µε τη µόλυνση των τροφίµων, θα ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση 

της υπάρχουσας νοµοθεσίας στους τοµείς που η βελτίωση είναι αναγκαία για την 

παροχή ικανοποιητικής προστασίας. Με το παρόν βιβλίο, ενισχύονται οι έλεγχοι 

σε κοινοτικό επίπεδο και αναπτύσσονται πιο εύχρηστες διαδικασίες εφαρµογής. 

Επίσης, επεκτείνονται οι έλεγχοι των εισαγωγών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, έτσι ώστε να καλύπτουν όλα τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές και 

βελτιώνεται ο συντονισµός µεταξύ των σταθµών επιθεώρησης.  

 

Προκειµένου να πεισθούν οι καταναλωτές ότι οι ενέργειες που προτείνονται στο 

Λευκό Βιβλίο θα οδηγήσουν σε πραγµατική βελτίωση των προτύπων ασφάλειας 

των τροφίµων θα πρέπει να κρατούνται πλήρως ενηµερωµένοι. Η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή µαζί µε τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίµων θα 

προωθήσουν το διάλογο µε τους καταναλωτές, προκειµένου να ενθαρρύνουν τη 

συµµετοχή τους στη νέα πολιτική για την ασφάλεια των τροφίµων που 

περιλαµβάνεται στο Λευκό Βιβλίο. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν 

χρήσιµες και σαφείς πληροφορίες, σχετικά µε την ποιότητα και τα συστατικά των 

τροφίµων, έτσι ώστε να µπορούν να επιλέγουν εν γνώση τους. Στο Βιβλίο 

υπάρχουν, επίσης, προτάσεις για την επισήµανση των τροφίµων που θα 

επεκτείνουν τους ισχύοντες κανόνες.  

 

Ακόµα, και λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας 

και εξαγωγέας τροφίµων παγκοσµίως, οι ενέργειες που προτείνονται στο Λευκό 

Βιβλίο, θα πρέπει να παρουσιαστούν και να εξηγηθούν κατάλληλα σε όλους του 

εµπορικούς εταίρους. Ο ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους 

διεθνείς φορείς θα αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο για την εξήγηση των 

ευρωπαϊκών εξελίξεων στην ασφάλεια των τροφίµων.  

 

Συνοπτικά, η εφαρµογή όλων των µέτρων που προτείνονται στο Λευκό Βιβλίο 

επιτρέπει την πιο συντονισµένη και ολοκληρωµένη οργάνωση της ασφάλειας των 

τροφίµων, προκειµένου να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 

της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύεται να αναθεωρήσει τη νοµοθεσία 

ώστε να είναι πιο συνεπής, πλήρης και σύγχρονη. Σε συνεργασία µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας των Τροφίµων θα επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 

προστασίας της υγείας των καταναλωτών και αποκατάσταση και διατήρηση της 

εµπιστοσύνης τους. Η επιτυχία των µέτρων που προτείνονται στο Λευκό Βιβλίο 

συνδέεται άµεσα µε την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου. Η εφαρµογή τους θα εξαρτηθεί από τη δέσµευση των κρατών-

µελών και από την ενεργό συµµετοχή των παραγωγών και των προµηθευτών 

που φέρουν την κύρια ευθύνη για την καθηµερινή εφαρµογή των προδιαγραφών 

για την ασφάλεια των τροφίµων. Τέλος, το ζητούµενο σε όλο το Βιβλίο είναι η 

µεγαλύτερη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής για την ασφάλεια των 
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τροφίµων, γεγονός που θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αύξηση της 

εµπιστοσύνης των καταναλωτών. 

 

 

4.2.3 Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων 
 
Τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγµατοποίηση 

αναλύσεων κινδύνων σχετικών µε την ασφάλεια των τροφίµων και των 

ζωοτροφών αποτελεί η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων 
(EFSA) [ 61 , 62 ]. Η Αρχή αυτή, σε γενικές γραµµές, παρέχει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανεξάρτητες επιστηµονικές συµβουλές επί όλων των θεµάτων που 

έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων, πάντα σε στενή 

συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τους ενδιαφερόµενους φορείς. 

Είναι υπεύθυνη να παρέχει συµβουλές, όχι µόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

αλλά και στα Ευρωπαϊκά Ιδρύµατα, για όλα τα επιστηµονικά θέµατα τα σχετικά 

µε την παραγωγή, την επεξεργασία και το µάρκετινγκ τροφίµων και ζωοτροφών. 

Το πεδίο των αρµοδιοτήτων της καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 

συµπεριλαµβανοµένων της διατροφής των ανθρώπων, των γενετικά 

τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ), της υγείας των ζώων και των φυτών. Από 

τη στιγµή που η EFSA δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιστηµονική της 

συµβουλή για κάποιο θέµα, από το σηµείο αυτό και πέρα είναι στην ευθύνη της 

Επιτροπής για το πώς θα ανταποκριθεί στο συγκεκριµένο θέµα.   

 

Κρίνεται, επίσης, σκόπιµο να αναφερθεί ότι οι διάφορες αιτήσεις για την 

αξιολόγηση των κινδύνων και για την έγκριση ενός ΓΤ τροφίµου η ζωοτροφής 

που υποβάλλονται στη αρµόδια εθνική αρχή ενός κράτους-µέλους εξετάζονται 

πλέον µόνο σε κοινοτικό επίπεδο από την EFSA η οποία µπορεί να ζητήσει από 

την εθνική αρχή ενός κράτους-µέλους να διεξάγει αξιολόγηση της ασφάλειας του 

                                                 
61 http://www.europa.eu.int/comm/food/efsa_el.htm 
62 http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldgoods/genproductsafety 
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τροφίµου ή αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου. Εάν όµως πρόκειται για 

ΓΤΟ που θα χρησιµοποιηθούν σαν σπόροι ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό, η 

EFSA ζητά υποχρεωτικά τη γνώµη της αρµόδιας εθνικής αρχής. Τέλος, υποβάλει 

την έκθεσή της στην Επιτροπή, στα κράτη-µέλη και στον αιτούντα και συνεχίζεται 

η διαδικασία[63].  

 

Η EFSA αποτελεί µία χωριστή νοµική οντότητα, ανεξάρτητη από τα λοιπά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δηµιουργία της, αποτέλεσε ένα από τα 

βασικά µέτρα που περιέχονται στο Λευκό Βιβλίο για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων, το οποίο δόθηκε στη δηµοσιότητα τον Ιανουάριο του 2000. Η 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA) δηµιουργήθηκε από 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 178/2002[64] της 28ης Ιανουαρίου 2002 «για τον 

καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, 

για την ίδρυση της ‘Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων’ και τον 

καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων». Η αποστολή της 

και ο τρόπος λειτουργίας της περιλαµβάνονται στα άρθρα 22-49 του εν λόγω 

Κανονισµού.  

 

Στα άρθρα 22 και 23 καθορίζεται η αποστολή και τα καθήκοντα της Αρχής. Η 

αποστολή της είναι, συνοπτικά, η παροχή ανεξάρτητων επιστηµονικών 

συµβουλών, καθώς και πληροφοριών για θέµατα που σχετίζονται µε πιθανούς 

κινδύνους στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Τα καθήκοντά της προς τα κράτη-µέλη 

και την Επιτροπή είναι να παρέχει ανεξάρτητες επιστηµονικές γνώµες και τεχνική 

υποστήριξη, αλλά και να διεξάγει έρευνες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών 

µε επικείµενους κινδύνους, στους τοµείς πάντα που εµπίπτουν στην αποστολή 

της. Στο άρθρο 24 αναφέρεται η δοµή της Αρχής η οποία αποτελείται από το 

διοικητικό συµβούλιο, το διευθύνοντα σύµβουλο και το προσωπικό του, το 

συµβουλευτικό σώµα και τέλος µια επιστηµονική επιτροπή και ποικίλες 

                                                 
63 Κανονισµός 1829/2003 
64 ΕΕ L 031 της 01/02/2002 σ. 0001 - 0024 
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επιστηµονικές οµάδες. Τα παραπάνω όργανα που αποτελούν την Αρχή 

περιγράφονται στα άρθρα 25-28. Τέλος, στα άρθρα 29-36 αναλύεται η λειτουργία 

της Αρχής, ενώ από το 37-49 αναπτύσσονται θέµατα που σχετίζονται µε κάποιες 

αξίες, βάσει των οποίων λειτουργεί η Αρχή και ορισµένες γενικές διατάξεις που 

σχετίζονται µε τη λειτουργία της και την εκτέλεση των καθηκόντων της. 

 

Η εργασία της EFSA καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής και προµήθειας 

τροφίµων, από την πρωτογενή παραγωγή, την ασφάλεια των ζωοτροφών στη 

συνέχεια και τέλος την προµήθεια τροφίµων στους καταναλωτές. Συλλέγει 

πληροφορίες και παρακολουθεί στενά τις επιστηµονικές εξελίξεις, ούτως ώστε να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αξιολογεί κάθε δυνητικό κίνδυνο για την 

τροφική αλυσίδα. Μπορεί, ακόµα, να εκτελεί επιστηµονικές αξιολογήσεις πάνω 

σε κάθε θέµα το οποίο  µπορεί να έχει άµεση ή έµµεση επίδραση στην ασφάλεια 

των τροφίµων, περιλαµβανοµένων θεµάτων που σχετίζονται µε την υγεία και την 

καλή διαβίωση των ζώων και την υγεία των φυτών. Επίσης, παρέχει 

επιστηµονικές συµβουλές για γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς στα 

τρόφιµα και τις ζωοτροφές, καθώς και για τα θέµατα διατροφής σχετικά µε τη 

νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

4.2.4 Τα Συστήµατα Ταχείας Προειδοποίησης  

 
Είναι γεγονός, ότι οι πρώτες προσπάθειες της ΕΕ για την ασφάλεια των 

τροφίµων ξεκίνησαν από τις πρώτες µέρες δηµιουργίας της. Οι κρίσεις που 

παρουσιάστηκαν στον τοµέα των τροφίµων κατά τη δεκαετία του 1990, έδειξαν 

ότι απαιτείται άµεσα η λήψη πολύ πιο δραστικών νοµοθετικών ρυθµίσεων. Η 

Λευκή Βίβλος, όπως προαναφέρθηκε, υπήρξε η απάντηση σε όλες αυτές τις 

ανησυχίες περί ασφάλειας των τροφίµων, αλλά και στο σχεδιασµό και εφαρµογή 

των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων. Ένα από τα αποτελέσµατα της 

παραπάνω προσπάθειας ήταν και η δηµιουργία ενός νοµοθετικού εργαλείου 
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γνωστού και ως Γενικός Νόµος για τα Τρόφιµα (General Food Law) και ο οποίος 

επρόκειτο να ολοκληρωθεί  µεταξύ των ετών 2002-2005. Αυτό το νοµοθετικό 

πλαίσιο εκτός του ότι περιλαµβάνει τις αρχές για την ασφάλεια των τροφίµων, 

επίσης εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της «ιχνηλασιµότητας», 

δηµιούργησε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (European 

Food Safety Authority-EFSA) και ενίσχυσε ένα σύστηµα ταχείας 
προειδοποίησης (rapid alert system) το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι 

Κυβερνήσεις των κρατών-µελών της ΕΕ το χρησιµοποιούν για να δρουν γρήγορα 

σε περίπτωση απειλής σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίµων και 

ζωοτροφών. Όταν κάποια κυβέρνηση της ΕΕ εντοπίσει τρόφιµο ή ζωοτροφή που 

θεωρεί ότι κρύβει κάποιο κίνδυνο για τους καταναλωτές, χρησιµοποιεί αυτό το 

σύστηµα για να διαδώσει γρήγορα πληροφορίες σε όλα τα κράτη-µέλη για τους 

κίνδυνους που µπορεί να κρύβει το συγκεκριµένο προϊόν και παρέχει οδηγίες για 

τις ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν, προκειµένου να µην µπορέσει αυτό να 

εισέλθει στη διατροφική αλυσίδα.  

Πιο συγκεκριµένα, η ΕΕ έχει έναν αριθµό διαφορετικών συστηµάτων ταχείας 

προειδοποίησης, ανάλογα µε το προϊόν και τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

1. Το γνωστό RAPEX, το οποίο αφορά στα καταναλωτικά προϊόντα που 

παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Για παράδειγµα, στα 

προϊόντα που καλύπτονται από αυτό είναι τα παιχνίδια, οι οικιακές ηλεκτρικές 

συσκευές, οι αναπτήρες, τα είδη παιδικής φροντίδας, τα αυτοκίνητα και τα 

λάστιχα κλπ. Το σύστηµα αυτό, για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ των κρατών-µελών και της Επιτροπής, σχετικά µε µέτρα και δράσεις 

για καταναλωτικά προϊόντα τα οποία εγκυµονούν σοβαρό κίνδυνο για την 

υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών στο µέτρο που δεν υπάρχουν 

ειδικές διατάξεις στην κοινοτική νοµοθεσία µε τον ίδιο στόχο, θεσπίστηκε από 

την Οδηγία 2001/95/ΕΚ «για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων». 
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2. Ένα σύστηµα για τα φαρµακευτικά προϊόντα τα οποία υπάγονται στις Οδηγίες 

75/319/ΕΟΚ[65] και 81/851/ΕΟΚ[66], 

3. Άλλο σύστηµα για τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα τα οποία 

καλύπτονται από την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ[67], τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ[68] και τα ιατροτεχνολογικά 

βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro τα οποία 

καλύπτονται από την Οδηγία 98/79/ΕΚ[69] και τέλος, 

4. Ένα σύστηµα ταχείας προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές που 

υπάγονται στον Κανονισµό ΕΚ αρ. 178/2002[ 70 ], το ονοµαζόµενο RASFF 

(Rapid Alert System for Food and Feed).  

Σε γενικές γραµµές όλα τα παραπάνω συστήµατα ταχείας προειδοποίησης 

έχουν κοινούς στόχους και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: 

α) η παροχή ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών-µελών και 

της Επιτροπής, σχετικά µε µέτρα και δράσεις που θεσπίζονται όσον αφορά 

καταναλωτικά προϊόντα, φαρµακευτικά προϊόντα, ιατρικά και ιατροτεχνολογικά 

είδη, καθώς και τρόφιµα και ζωοτροφές, λόγω σοβαρού κινδύνου για την υγεία 

και την ασφάλεια των καταναλωτών, 

β) η ενηµέρωση των κρατών-µελών και της Επιτροπής για την ύπαρξη σοβαρού 

κινδύνου πριν από τη θέσπιση µέτρων ή την ανάληψη δράσεων, 

                                                 
65 ΕΕ L147, 09/06/1975, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/38/ΕΚ (ΕΕ 
L139, σ. 28, 10/06/2000) 
66 ΕΕ L317, 06/11/1981, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/37/ΕΕ (ΕΕ 
L139, σ. 25, 10/06/2000) 
67 ΕΕ L189, 20/07/1990, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ 
L220, σ. 1, 30/08/1993) 

68 ΕΕ L169, 12/07/1993, σ. 1. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
69  ΕΕ L331, 07/12/1998, σ. 1. Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα ιατροτεχνικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη 
διάγνωση in vitro. 
70 Κανονισµός ΕΚ αριθµ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης 
Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα 
τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον 
καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων. ΕΕ L031, 01/02/2002, σ. 1. 
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γ) η συγκέντρωση και η διάδοση σε όλα τα κράτη µέλη πληροφοριών, σχετικά µε 

τη συνέχεια που δίνεται στις ανταλλασσόµενες πληροφορίες από τα κράτη-µέλη 

που τις λαµβάνουν, 

µε σκοπό: 

α) την πρόληψη της προσφοράς στους καταναλωτές προϊόντων τα οποία 

εγκυµονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους και, εν ανάγκη, 

την απόσυρσή τους από την αγορά ή την ανάκλησή τους από τους καταναλωτές, 

β) τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της αποτελεσµατικότητας και της 

συνέπειας της εποπτείας της αγοράς και των δραστηριοτήτων επιβολής των 

σχετικών ρυθµίσεων στα  κράτη-µέλη, 

γ) τον προσδιορισµό της ανάγκης και την παροχή βάσης για την ανάληψη 

δράσης σε κοινοτικό επίπεδο, όταν κρίνεται αναγκαίο, και 

δ) τη συµβολή στη συνεκτική επιβολή των κοινοτικών απαιτήσεων για την 

ασφάλεια των προϊόντων και στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Ειδικότερα, το ζήτηµα των επικίνδυνων τροφίµων και ζωοτροφών[ 71 ] που 

κυκλοφόρησαν στην ΕΕ και είναι το αντικείµενο του ενδιαφέροντός µας, 

ρυθµίζεται, όπως προαναφέρθηκε από το RASFF (Rapid Alert System for 
Food and Feed). Το RASFF το ίδρυσε ο Κανονισµός ΕΚ/178/2002[ 72 ]. Ο 

Κανονισµός αυτός θέτει τις γενικές αρχές και τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα 

τρόφιµα. Στα άρθρα 50, 51 και 52 του Κανονισµού καθορίζεται το πεδίο δράσης 

και οι διαδικασίες του RASFF. Στο άρθρο 50 συστήνεται το σύστηµα έγκαιρης 

προειδοποίησης για την κοινοποίηση άµεσων ή έµµεσων κινδύνων, ορίζονται τα 

µέλη του δικτύου και ο τρόπος διαχείρισης των πληροφοριών. Ειδικότερα, στο 

                                                 
71  “Rapid Alert System for Food and Feed”, European Commission, Health and Consumer 
Protection Directorate-General, http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm 
72 ΕΕ L 031 01/02/2002 σ. 0001-0024 
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άρθρο 51 θεσπίζονται τα µέτρα για την εφαρµογή του άρθρου 50 και στο άρθρο 

52 αναφέρονται οι κανόνες εµπιστευτικότητας για τη λειτουργία του συστήµατος.  

Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει δύο είδη ειδοποιήσεων ανάλογα µε το βαθµό 

επικινδυνότητας του προϊόντος: α) τις προειδοποιήσεις κινδύνου και β) τις 

πληροφοριακές προειδοποιήσεις. 

Οι προειδοποιήσεις κινδύνου αποστέλλονται όταν το τρόφιµο ή η ζωοτροφή που 

παρουσιάζει τον κίνδυνο είναι ήδη στην αγορά και απαιτείται 

άµεση δράση. Αυτές οι προειδοποιήσεις γίνονται από τα 

κράτη-µέλη που εντοπίζουν το πρόβληµα και έχουν  ήδη 

λάβει τ  κατάλληλα µέτρα, όπως π.χ. απόσυρση ή ανάκληση 

τα µέλη του πληροφοριακού δικτύου την 

πληροφορία για να επιβεβαιώσουν εάν το 

εν λόγω προϊόν είναι στην αγορά, έτσι 

ώστε να λάβουν τα αναγκαία µέτρα.  

α

από την αγορά. Η ειδοποίηση στοχεύει στο να δώσει σε όλα 

Οι πληροφοριακές προειδοποιήσεις αφορούν ένα τρόφιµο ή ζωοτροφή για τα 

χ

και απορριφθεί στα εξωτερικά 

 διάγραµµα στο οποίο φαίνεται η ροή των πληροφοριών 

εταξύ των κρατών-µελών και της Επιτροπής, είτε πρόκειται απλώς για κάποιο 

οποία έχει εντοπιστεί κάποιος κίνδυνος, αλλά για τον 

οποίο τα υπόλοιπα µέλη του πληροφοριακού δικτύου δεν 

έχουν λάβει κάποια συγκεκριµένη ενέργεια, απλά γιατί το 

εν λόγω  προϊόν δεν έχει ακόµα τοποθετηθεί στην αγορά 

τους. Αυτές οι προειδοποιήσεις αφορούν κυρίως τρόφιµα 

ουν ήδη εξεταστεί 

σύνορα της 

ΕΕ, καθώς θεωρούνται ότι εγκυµονούν 

κινδύνους στους καταναλωτές.   

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα

και ζωοτροφές που έ

µ
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νέο ή πληροφορία σχετικά µε ένα τρόφιµο ή ζωοτροφή, είτε για κάποιο σοβαρό 

κίνδυνο που κρύβεται σε κάποιο προϊόν και απειλεί την υγεία των καταναλωτών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συµµετοχή στα παραπάνω συστήµατα ταχείας προειδοποίησης είναι 
υνατή όχι µόνο για τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τρίτες 

 

                                                

δ

χώρες ή διεθνείς οργανισµούς µε βάση βέβαια διεθνείς συµφωνίες και σύµφωνα 

µε όσα αναγνωρίζονται στις συγκεκριµένες συµφωνίες. Είναι εύλογο ότι τέτοιες 

συµµετοχές προϋποθέτουν την τήρηση των κανόνων εµπιστευτικότητας όπως 

αυτούς που ισχύουν την Κοινότητα[73]. 

 

 
73  “Rapid Alert System for Food and Feed”, European Commission, Health and Consumer 
Protection Directorate-General, http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm  
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4.2.5 Η Οδηγία 2001/95/ΕΚ  
 
Κλείνοντας τη συγκεκριµένη ανάλυση είναι σκόπιµο να αναφερθεί ότι η 

 ένα νοµοθετικό εργαλείο στα χέρια της για την 

ραγµατοποίηση των στόχων της. Η Οδηγία 2001/95/ΕΚ [74] του Ευρωπαϊκού 

ε το άρθρο 6 της Οδηγίας. Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 

ι παραγωγοί και οι διανοµείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 

οδηγίας ούτως ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να είναι ασφαλή, 

ακόµη, θα πρέπει να ορίζουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόµα

π

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 2001 για τη γενική 

ασφάλεια των προϊόντων η οποία έχει ως βασικό στόχο, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 1 αυτής, ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή. Η 

οδηγία αυτή εφαρµόζεται σε κάθε προϊόν που -και στο πλαίσιο επίσης µιας 

παροχής υπηρεσιών- προορίζεται για τους καταναλωτές ή ενδέχεται, υπό 

ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, να χρησιµοποιηθεί από τους καταναλωτές 

ακόµη και αν δεν προορίζεται για αυτούς, και το οποίο παρέχεται ή διατίθεται στο 

πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας (άρθρο 2 §α). Επίσης, σύµφωνα µε το ίδιο 

άρθρο §β ασφαλές θεωρείται κάθε προϊόν το οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 

προβλέψιµες συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειας χρήσης 

και, ενδεχοµένως, της θέσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης και των αναγκών 

της συντήρησης, δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο ή µόνον ελάχιστους κινδύνους 

που συµβιβάζονται µε τη χρήση του προϊόντος και οι οποίοι θεωρούνται 

αποδεκτοί στο πλαίσιο υψηλού βαθµού προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 

των προσώπων και συνεπείς προς αυτόν. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 §1 της 

Οδηγίας, οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά µόνον ασφαλή 

προϊόντα. 

 

Τα κράτη-µέλη έχουν ορισµένες ειδικές υποχρεώσεις, αλλά και εξουσίες 

σύµφωνα µ

ο

                                                 
74 ΕΕ L 011 της 15/01/2002 σ. 0004 - 0017 
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συµµόρφωσης των προϊόντων µε τη γενική επιταγή ασφάλειας, και να µεριµνούν 

ώστε οι αρχές αυτές να διαθέτουν και να ασκούν τις αναγκαίες εξουσίες για τη 

λήψη των κατάλληλων µέτρων. Επιπρόσθετα, τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωµένα 

να καθορίζουν τα καθήκοντα, τις εξουσίες, την οργάνωση και τις λεπτοµέρειες 

συνεργασίας των αρµόδιων αρχών και να ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή, η 

οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη µέλη. Ακόµα, σύµφωνα 

µε το άρθρο 7, τα κράτη-µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις 

που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να 

εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 12, τα κράτη-

µέλη µπορούν σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου να απευθύνουν αµέσως 

κοινοποίηση στην Επιτροπή, µέσω του συστήµατος ταχείας προειδοποίησης. 
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44..33  ΗΗ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΓΓΤΤΟΟ  

υρωπαϊκή Νοµοθεσία[75] για τους ΓΤΟ υφίσταται από τις αρχές της δεκαετίας 

990. Η εν λόγω νοµοθεσία έχει δύο βασικούς στόχους: α) να προστατέψει την 

γεία και το περιβάλλον και β) να εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση ασφαλών 

ν Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

ασικό περιεχόµενο της νοµοθεσίας για τους ΓΤΟ τροποποιήθηκε πρόσφατα, 

 ποιήθηκε από την Οδηγία 98/81/ΕΚ[78], 

για τη συγκρατηµένη χρήση γενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών 

 που αφορούν ΓΤΜ (γενετικά τροποποιηµένα 
                                              

 

Ε

1

υ

και υγιεινών γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων στη

β

οδηγώντας στη δηµιουργία ενός εντελώς νέου νοµοθετικού πλαισίου για την 

αντιµετώπιση του ζητήµατος των ΓΤΟ.  

 

Ειδικότερα, τα βασικά, νοµοθετικού περιεχοµένου, κείµενα της ΕΚ, όπως ισχύουν 

σήµερα, είναι τα ακόλουθα[76]: 

 

Η Οδηγία 90/219/ΕΚ[77], όπως τροπο

«

(ΓΤΜ)». Η εν λόγω Οδηγία[79] ρυθµίζει τα θέµατα τα σχετικά µε την έρευνα και τις 

βιοµηχανικές δραστηριότητες
  
75

 
 S.Carr, “Ethical and Value Based Aspects of the European Commission’s Precautionary 

 http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology 

78

 η
καθώς και την εντολή προς τα κράτη-µέλη όπως, εντός ορισµένης προθεσµίας, θέσουν σε ισχύ 
τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την επίτευξη των 

πιλογή του τύπου και των µέσων, αφήνει στην 
αιτείται µία πράξη προσαρµογής από τους 

δρικό ∆ιάταγµα, Υπουργική Απόφαση). Οι ρυθµίσεις της 
 εσωτερικού δικαίου των κρατών-µελών, αλλά απαιτείται η 

ε

Principle”, Kluwer Academic Publishers, 2002 
76

77 ΕΕ L117 08/05/90 σ.0001-0004 
 ΕΕ L330 05/12/98 σ.0013-0031 

79 Οδηγία είναι η κοινοτική πράξη  οποία περιέχει ένα σύνολο επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων, 

αποτελεσµάτων αυτών. Η οδηγία δεσµεύει κάθε κράτος-µέλος (στο οποίο απευθύνεται) όσον 
αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Την ε
ελεύθερη επιλογή των εθνικών αρχών. Περαιτέρω, απ
εθνικούς νοµοθέτες (π.χ. Νόµος, Προε
οδηγίας δεν αποτελούν µέρος του
παρεµβολή του εθνικού νοµοθέτη προκειµένου οι ρυθµίσεις της οδηγίας να µεταφερθούν στην 
εθνική νοµοθεσία και να καταστούν µέρος αυτής. Με την οδηγία επιδιώκεται η προοδευτική, 
ελάχιστη ή µη, ναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών-µελών επί ενός θέµατος. Όταν 
το κράτος-µέλος, συµµορφούµενο µε την οδηγία, θεσπίσει επακριβώς όλες τις αναγκαίες εθνικές 
διατάξεις µε τις οποίες επιτυγχάνονται τα αποτελέσµατα της οδηγίας, τότε τα σχετικά δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις των ιδιωτών θεµελιώνονται στις εθνικές διατάξεις και όχι στις διατάξεις της 
οδηγίας. Ο εθνικός όµως νοµοθέτης δεν έχει την εξουσία να µεταβάλει τις διατάξεις αυτές, διότι 
στην περίπτωση αυτή παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. (βλ. Κ. ∆ελούκα-Ιγγλέση, «Ελληνικό και 
Κοινοτικό ∆ίκαιο του Καταναλωτή, 1998 και Π.Ι.Κανελλόπουλου, «Το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», 1999) 
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µικρόβια και  βακτήρια) κάτω από συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος 

(εργαστήριο).  

 

  Οδηγία 2001/18/ΕΚ[80] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

 

ος και της 

πως η καταργηθείσα οδηγία, έτσι και η αναθεωρηµένη χωρίζεται σε τρία µέρη: 

σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά και στο µέρος Γ που 

                     

Η
της 12ης Μαρτίου 2001, «για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων 

οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ».  

 

Ο στόχος της Οδηγίας είναι διττός: α) η προστασία του περιβάλλοντ

δηµόσιας υγείας από τη σκόπιµη απελευθέρωση ΓΤΟ και β) η εναρµόνιση της 

σχετικής νοµοθεσίας των κρατών µελών, ώστε να υπάρξει ασφαλής ανάπτυξη 

βιοµηχανικών προϊόντων που χρησιµοποιούν ΓΤΟ. Από το ίδιο, όµως, το 

περιεχόµενο της Οδηγίας προκύπτει ότι ο στόχος της είναι ευρύτερος και 

περιλαµβάνει, εκτός των παραπάνω, την ελεύθερη και ακώλυτη άσκηση του 

δικαιώµατος επιλογής των καταναλωτών, καθώς προβλέπει την πληροφόρησή 

τους µέσω της υποχρεωτικής επισήµανσης. Η αναθεωρηµένη οδηγία περιέχει τη 

ρητή αναφορά στην αρχή της προφύλαξης[ 81 ], της προσδίδει συγκεκριµένο 

περιεχόµενο και καθιερώνει κοινή µεθοδολογία για την αξιολόγηση των κινδύνων. 

 

Ό

στο µέρος Α που αναφέρεται στις γενικές αρχές, τους στόχους και στο πεδίο 

εφαρµογής, στο µέρος Β που καλύπτει τη σκόπιµη απελευθέρωση των ΓΤΟ για 

καλύπτει τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά, ως προϊόντων ή εντός προϊόντων.  

 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, στόχος της Οδηγίας 
2001/18/ΕΚ, κατά το άρθρο 1, είναι η προσέγγιση των νοµοθετικών, 
                            
80 ΕΕ L106 17/04/2001 σ.0001-0039 
81 Παράρτηµα ΙΙ Β. Στο ελληνικό κείµενο, αναφέρεται λανθασµένα ως ‘αρχή της προληπτικής 
δράσης’, ενώ στο αγγλικό και στο γαλλικό αναφέρεται ως ‘precautionary principle’ και ‘principle de 
precaution’, αντίστοιχα. Στο άρθρο 4 (1) αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της 
προφύλαξης, µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα προκειµένου να 
αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες 
µπορεί να οφείλονται στη σκόπιµη ελευθέρωση ή τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά. 
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κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών και η προστασία της 

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά:  

- τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στο 

περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά,  

ι τα εξής:  

α ς π

• α , 

σ

µ ΓΤΟ και το περιβάλλον,  

τ , 

λασιµότητα και την 

ρά, ένα Κοινοτικό 

τ )

• ση των ΓΤΟ, έτσι 

τευση στην αγορά επιθεώρηση και 

• 

• ρεωτική η λήψη συµβουλής από την Επιστηµονική Επιτροπή, 

• ότητα του Συµβουλίου των Υπουργών να ενστερνιστούν ή να 

α.  

- τη διάθεση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στην αγορά ως 

προϊόντων ή εντός προϊόντων.  

Τα βασικά σηµεία της Οδηγίας για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά 

τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον είνα

• ρχέ  για την αποτίµηση των εριβαλλοντικών κινδύνων, 

παιτήσεις για υποχρεωτικό έλεγχο µετά τη διοχέτευση στην αγορά

υµπεριλαµβανοµένων και των µακροπρόθεσµων επιδράσεων των σχετικών 

ε την αλληλεπίδραση µε άλλους 

• υποχρεω ική πληροφόρηση του κοινού

• απαίτηση από τα Κράτη-µέλη να εξασφαλίσουν την ιχνη

επισήµανση σε όλα τα στάδια τοποθέτησης στην αγο

σύστηµα για το οποίο παρέχον αι κατευθύνσεις στον Κανονισµό (ΕΚ  αριθµ. 

1830/2003, 

πληροφορίες για να επιτραπεί η αναγνώριση και ανίχνευ

ώστε να διευκολυνθεί η µετά τη διοχέ

έλεγχος, 

οι πρώτες εγκρίσεις για την ελευθέρωση ΓΤΟ να περιορισθούν το πολύ σε 

δέκα έτη, 

να είναι υποχ

• υποχρέωση σύσκεψης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις αποφάσεις 

έγκρισης της ελευθέρωσης ΓΤΟ και 

την πιθαν

απορρίψουν µία πρόταση της Επιτροπής για έγκριση ενός ΓΤΟ από ικανή 

πλειοψηφί
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Όταν ένα άτοµο ή εταιρία επιθυµεί να εισάγει έναν ΓΤΟ στο περιβάλλον για 
ραµατικούς σκοπούς, θα πρέπει πρώταπει  να λάβει γραπτή έγκριση από την 

µ

χώ

το ι την ανθρώπινη υγεία. Για να αποκτήσει την έγκριση, ο αιτών 

α πρέπει να υποβάλει µια κοινοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 §1 της 

) πληροφορίες σχετικά µε τον ή τους ΓΤΟ, 

σ

 

θησης, σύµφωνα µε τα σχετικά µέρη του παραρτήµατος III, 

ν ΓΤΟ στην ανθρώπινη υγεία ή στο 

ε τον έλεγχο, τα επανορθωτικά µέτρα, την επεξεργασία 

κ

 φακέλου. 

 

το Παράρτηµα II τµήµα ∆, καθώς και τυχόν σχετικές βιβλιογραφικές 

αναφορές και ενδείξεις για τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν.  

αρ όδια εθνική αρχή του Κράτους-µέλους µέσα στο έδαφος του οποίου θα λάβει 

ρα η πειραµατική ελευθέρωση µε βάση µία αξιολόγηση κινδύνων του ΓΤΟ για 

περιβάλλον κα

θ

παρούσας Οδηγίας, στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, στην επικράτεια 

του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση. Η κοινοποίηση θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

α) έναν τεχνικό φάκελο µε τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες του 

Παραρτήµατος III, οι οποίες απαιτούνται για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού 

κινδύνου της σκόπιµης ελευθέρωσης ενός ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ και ιδίως: 

i) γενικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το προσωπικό 

και την εκπαίδευση, 

ii

iii) πληροφορίες σχετικά µε τις υνθήκες ελευθέρωσης και το δυνητικό 

περιβάλλον υποδοχής,  

iv) πληροφορίες σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ΓΤΟ και του

περιβάλλοντος,  

v) σχέδιο παρακολού

ώστε να εντοπίζονται οι επιπτώσεις του ή τω

περιβάλλον,  

vi) πληροφορίες σχετικά µ

των αποβλήτων και τα σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγ ης,  

vii) περίληψη του

β) την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και τα συµπεράσµατα που 

απαιτούνται σ
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Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της ελευθέρωσης του ΓΤΟ στηρίζεται 

αποκλειστικά στην αρµόδια εθνική αρχή η οποία έχει λάβει την κοινοποίηση. Για 

το λόγο αυτό, η διαδικασία έγκρισης είναι καθαρά εθνικό θέµα. Αντιστοιχεί σε ένα 

ά, τα υπόλοιπα 

ράτη-µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορούν να παρουσιάσουν τις 

α η

  

τωση θα πρέπει να περιλαµβάνει κάποια 

υγκεκριµένα στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 13 §2 : 

θέρωσης στην ανθρώπινη υγεία και το 

 τα συµπεράσµατα που 

χαρακτηριστικό της έγκρισης ελευθέρωσης για πειραµατικούς σκοπούς: η 

έγκριση πραγµατοποίησης της ελευθέρωσης έχει εφαρµογή µόνο στο 

συγκεκριµένο κράτος-µέλος στο οποίο έγινε η αίτηση. Παρόλα αυτ

κ

παρατηρήσεις τους και οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν από την αρµόδια 

εθνική αρχή. Αν αυτή η αρχή θεωρεί ότι η αίτηση συµµορφώνεται µε τις 

απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, τότε εγκρίνει την ελευθέρωση του ΓΤΟ. Αν, 

όµως, θεωρήσει ότι η αίτηση δε συµφωνεί µε τους όρους της συγκεκριµένης 

Οδηγίας, τότε απορρίπτει την ίτησ .  

 

Όταν ένα άτοµο ή εταιρία επιθυµεί να εισάγει έναν ΓΤΟ για εµπορικούς 
σκοπούς, θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή να υποβάλλει κοινοποίηση στην 

αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους στο οποίο θα διατεθεί για πρώτη φορά στην 

αγορά αυτός ο ΓΤΟ και κατόπιν να λάβει τη γραπτή έγκριση από αυτήν την αρχή, 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Οδηγίας.  

Η κοινοποίηση και σε αυτήν την περίπ

σ

α) τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα παραρτήµατα III και IV. Στις 

πληροφορίες αυτές λαµβάνεται υπόψη η ποικιλοµορφία των τόπων χρήσης του 

ΓΤΟ ως προϊόντος ή εντός προϊόντος και περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά 

µε δεδοµένα και αποτελέσµατα από ελευθερώσεις έρευνας και ανάπτυξης, οι 

οποίες αφορούν τις επιπτώσεις της ελευ

περιβάλλον,  

β) την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου και

απαιτούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα II τµήµα ∆, 
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γ) τους όρους διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων 

συγκεκριµένων όρων χρήσης και χειρισµού, 

δ) µε αναφορά στο άρθρο 15 παράγραφος 4, την προτεινόµενη περίοδο για τη 

συγκατάθεση, 

ε) ένα πρόγραµµα παρακολούθησης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρότασης για το

η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα έτη, 

 

 χρονικό διάστηµα του 

ια τη συγκατάθεση,  

σία ΓΤΟ. Οι λέξεις 

 έ α

οποία κοινοποιήθηκε 

τηµονικούς λόγους, ένας κοινοποιών κρίνει ότι η διάθεση στην αγορά και η 

λον, µπορεί να προτείνει στην αρµόδια αρχή να 

ην παράσχει όλες ή µέρος των πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε το 

που σηµαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουµε τι αγοράζουµε) 

προγράµµατος παρακολούθησης. Το χρονικό αυτό διάστηµα µπορεί να είναι 

διαφορετικό από την προτεινόµενη περίοδο γ

στ) πρόταση σήµανσης η οποία είναι σύµφωνη προς τις απαιτήσεις του 

παραρτήµατος IV. Στην σήµανση δηλώνεται σαφώς η παρου

"Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς" πρέπει να 

αναγράφονται είτε σε ετικέτα είτε σε συνοδευτικό γγρ φο, 

ζ) πρόταση συσκευασίας η οποία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του παραρτήµατος 

IV, 

η) περίληψη του φακέλου. Η µορφή της περίληψης θεσπίζεται µε τη διαδικασία 

του άρθρου 30 παράγραφος 2. 

 

Εάν, βάσει των αποτελεσµάτων µιας ελευθέρωσης η 

δυνάµει του µέρους Β, ή για άλλους ουσιαστικούς και τεκµηριωµένους 

επισ

χρήση ενός ΓΤΟ ως προϊόντος ή εντός προϊόντος δεν θέτει σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ

µ

παράρτηµα IV τµήµα Β. 

 

Ο ΓΤΟ που θα τοποθετηθεί στην αγορά θα ορισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 21, 

σαν ένα «προϊόν αποτελούµενο από ΓΤΟ» ή σαν ένα «προϊόν που περιέχει 

ΓΤΟ». Το σηµείο αυτό της Οδηγίας αποτελεί ένα ζήτηµα εξαιρετικά εριζόµενο στα 

αρµόδια διεθνή όργανα, διότι, από τη µία πλευρά, υπάρχει το επιχείρηµα του 

δικαιώµατος για επιλογή (
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σε συνδυασµό µε το σεβασµό των ηθικών και θρησκευτικών αντιλήψεων για το 

ρ  Γ

ός ΓΤΟ υπονοεί και την ελεύθερη διακίνηση των 

γκεκριµένων προϊόντων µέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ αυτό και όλα τα 

ια αρχή η οποία εκπόνησε την έκθεση 

ποφασίσει ότι ο ή οι ΓΤΟ δεν θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά, η 

 διοχέτευση στην αγορά του ΓΤΟ, 

ύµφωνα µε το άρθρο 15 §3, το Κράτος-µέλος, αφού έχει δεχτεί την ειδοποίηση 

και έχει ετοιµάσει την αναφορά αποτίµησης, ενηµερώνει τα υπόλοιπα Κράτη-µέλη 

                                                

περιβάλλον και, από την άλλη, το επιχείρηµα ότι γίνεται ανεπίτρεπτη διάκριση 

των ΓΤΟ τη στιγµή που δεν είναι γνωστοί οι κίνδυνοι. Ωστόσο, η αναθεωρηµένη 

Οδηγία εισάγει µόνο γενικές κατευθύνσεις για τα ζητήµατα της υποχρεωτικής 

ανίχνευσης και της επισήµανσης, καθώς δεν ορίζει την έννοια της 

ανιχνευσιµότητας και τους στόχους της, επιπλέον δε περιορίζει την υποχρέωση 

για επισήµανση µόνο στον κοινοποιούντα και δεν την επεκτείνει σε οποιονδήποτε 

εισάγει ΓΤΟ στην αγορά[82].  

 

Ωστόσο, σε αντίθεση µε την περίπτωση της πειραµατικής ελευθέρωσης, η 

διαδικασία της έγκ ισης για την τοποθέτηση του ΤΟ στην αγορά για εµπορικούς 

σκοπούς δεν είναι καθαρά εθνικό θέµα. Εµπλέκει όλα τα Κράτη-µέλη και τα 

Κοινοτικά Ιδρύµατα. Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι η έγκριση 

διοχέτευσης στην αγορά εν

ε

Κράτη-µέλη εµπλέκονται στην απόφαση.  

 

Η αίτηση, και στην περίπτωση αυτή, πρώτα κατατίθεται στην αρµόδια εθνική 

αρχή του Κράτους-µέλους το οποίο και εκδίδει την τελική γραπτή έγκριση 

τοποθέτησης στην αγορά του προϊόντος.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 §2, εάν η αρµόδ

α

κοινοποίηση απορρίπτεται. Η απόφαση αυτή πρέπει να αιτιολογείται.  

 

Στην περίπτωση ευνοϊκής αναφοράς για

σ

 
82 Τ. Κ. Βιδάλης, Κ. Μανωλάκου, Γ. Μπαλιάς, «Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί και Βιώσιµη 
Ανάπτυξη», 2004, σ. 84-86 
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µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα κράτη-µέλη και η Επιτροπή 

εξετάζουν την αναφορά και παρουσιάζουν τα σχόλια και τις αντιρρήσεις τους. 

Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τα υπόλοιπα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 

πιτροπής, η αρµόδια αρχή που είχε διεξάγει την αρχική αποτίµηση, εγκρίνει την 

ης θα 

ρέπει να αναφέρονται και τα εξής: α) εάν ο ΓΤΟ θα πρέπει να παραµείνει στην 

ϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων η οποία αποτελείται από 

                                                

Ε

τοποθέτηση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος. Το εγκεκριµένο προϊόν 

µπορεί στη συνέχεια να τοποθετηθεί για εµπορικούς σκοπούς σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώντας βέβαια τους όρους της συγκατάθεσης[83].  

 

Η αρµόδια αρχή βεβαιώνει την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης και, εάν 

η κοινοποίηση είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 2 άρθρο 17, υποβάλλει, χωρίς 

καθυστέρηση, αντίγραφα της κοινοποίησης και της σχετικής έκθεσης 

αξιολόγησης στην Επιτροπή η οποία, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή τους, 

τα διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών. Αποστέλλει επίσης 

την έκθεση αξιολόγησης στον κοινοποιούντα. Στην έκθεση αξιολόγησ

π

αγορά και υπό ποίους όρους, ή β) εάν ο ΓΤΟ δεν θα πρέπει να παραµείνει στην 

αγορά. 

 

Εάν, αντίθετα, υπάρχουν αντιρρήσεις, τότε η όλη διαδικασία παρέχει µία φάση 

συµβιβασµού ανάµεσα στα Κράτη-µέλη που έχουν αντιρρήσεις, τον αιτών και την 

Επιτροπή. Σκοπός αυτής της φάσης είναι να επιλυθούν οι διαφωνίες. Αν, τελικά, 

ξεπεραστεί η φάση συµβιβασµού και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λαµβάνεται µία 

απόφαση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή ζητά πρώτα τη γνώµη της 

Ευρωπα

 
83 Για ανανέωση της συγκατάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 17 §§2 και 3 ο κοινοποιών θα πρέπει 
να υποβάλλει, στην αρµόδια αρχή που παρέλαβε την αρχική κοινοποίηση, κοινοποίηση η οποία 
περιλαµβάνει: α) αντίγραφο της συγκατάθεσης για τη διάθεση των ΓΤΟ στην αγορά, β) έκθεση 
των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 20. Στην 
περίπτωση συγκαταθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η εν λόγω έκθεση 
υποβάλλεται εφόσον έχει διεξαχθεί η παρακολούθηση, γ) οποιαδήποτε νέα πληροφορία που 
καθίσταται διαθέσιµη όσον αφορά τους κινδύνους του προϊόντος για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον και δ) ενδεχοµένως, πρόταση για την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των όρων της 
αρχικής συγκατάθεσης, µεταξύ άλλων των όρων της µελλοντικής παρακολούθησης και του 
χρονικού περιορισµού της συγκατάθεσης.  
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ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες σε τοµείς όπως την ιατρική, τη διατροφή, την 

 επίσης την πρόσβαση σε δηµοσιευµένα στοιχεία 

το διαδίκτυο, όπως στην περίληψη της αίτησης, στις αναφορές αποτίµησης από 

αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης κάθε αναγνωρισµένου αρνητικού 

ση ή τοποθέτηση στην αγορά ΓΤΟ και 

 

τοξικολογία, τη βιολογία, τη χηµεία κ.ά. Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσιάζει µια 

πρόχειρη καταγραφή της απόφασης στο Ρυθµιστικό Συµβούλιο το οποίο 

αποτελείται από αντιπροσώπους όλων των κρατών-µελών, έτσι ώστε να λάβει 

και από αυτήν µία γνώµη.  

 

Εάν το συγκεκριµένο Συµβούλιο δώσει µία ευνοϊκή γνώµη, τότε η Επιτροπή 

υιοθετεί την απόφαση. Αν όχι, τότε αυτό το πρόχειρο σχεδίασµα της απόφασης 

κατατίθεται στο Συµβούλιο των Υπουργών για έγκριση ή απόρριψη. Αν το 

Συµβούλιο δεν βγάλει κάποια απόφαση µέσα σε τρεις µήνες, τότε η Επιτροπή θα 

υιοθετήσει την απόφαση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης, το κοινό 

έχει λάβει ενηµέρωση και έχει

σ

τις αρµόδιες αρχές, η στην άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίµων.  

 

Όσον αφορά την ανάλυση κινδύνων που θα πρέπει να διεξάγει ο αιτών, αυτή θα 

πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 

2001/18/ΕΚ:  

• αναγνώριση κάθε χαρακτηριστικού του ΓΤΟ που µπορεί να προκαλέσει 

αρνητικά αποτελέσµατα, 

• αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών κάθε αρνητικού αποτελέσµατος, 

• 

αποτελέσµατος, 

• εκτίµηση του κινδύνου που τίθεται από κάθε αρνητικό αποτέλεσµα από τον 

ΓΤΟ, 

• εφαρµογή στρατηγικών µάνατζµεντ για συνέπειες κινδύνων από την 

προµελετηµένη ελευθέρω

• προσδιορισµό των συνολικών κινδύνων του ΓΤΟ. 
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Ένα ακόµη σηµαντικό σηµείο της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ είναι και η «ρήτρα 
διασφάλισης» η οποία υπήρχε και στην προηγούµενη Οδηγία 90/220/EΚ την 

 

σε οφοριών, οι 

υγκατάθεσης και οι οποίες 

επηρεάζουν την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου, ή βάσει 

ει η  τ ριµ

π

 

οποία και κατάργησε η 2001/18/ΕΚ (άρθρο 23). Αυτή η ρήτρα δίνει τη δυνατότητα 

ένα Κράτος-µέλος το οποίο, βάσει νέων ή πρόσθετων πληρ

οποίες κατέστησαν διαθέσιµες µετά την ηµεροµηνία σ

επαναξιολόγησης υφιστάµενων πληροφοριών συνεπεία νέων ή πρόσθετων 

επιστηµονικών στοιχείων, έχει τεκµηριωµένους λόγους να θεωρεί ότι ένας ΓΤΟ 

ως προϊόν ή εντός προϊόντος, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί καταλλήλως και έχει 

λάβει γραπτή συγκατάθεση δυνάµει της Οδηγίας, συνιστά κίνδυνο για την 

ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, το κράτος µέλος αυτό µπορεί να περιορίζει ή 

να απαγορεύ προσωρινά τη χρήσ  ή/και την πώληση ου συγκεκ ένου ΓΤΟ 

ως προϊόντος ή εντός προϊόντος στην επικράτειά του. Το κράτος µέλος 

διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου, εφαρµόζονται έκτακτα µέτρα 

όπως η αναστολή ή η παύση διάθεσης στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της 

πληροφόρησης του κοινού. Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή 

και τα άλλα κράτη µέλη για τις δράσεις που αναλαµβάνει δυνάµει του άρθρου 23 

και αιτιολογεί την απόφασή του, παρέχοντας την αναθεώρηση της αξιολόγησης 

του περιβαλλοντικού κινδύνου, αναφέροντας κατά πόσον και µε οιο τρόπο θα 

πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι της συγκατάθεσης ή να παύσει να ισχύει η 

συγκατάθεση, και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα νέα ή πρόσθετα στοιχεία στα 

οποία βασίζεται η απόφασή του.  

 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1829/2003[84] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, «για τα γενετικά τροποποιηµένα 

τρόφιµα και ζωοτροφές». Ο Κανονισµός[85] αυτός ρυθµίζει την τοποθέτηση στην 

                                                 
84 ΕΕ L268 18/10/2003 σ.0001-0023 
85  Κανονισµός είναι η νοµοθετικού (κανονιστικού) χαρακτήρα κοινοτική πράξη µε την οποία 
εσπίζεται αντικειµενικό δίκαιο, ρυθµίζονται, δηλαδή, κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο οι 
σχέσεις µεταξύ Κοινότητας, των κρατών-µελών και των ιδιωτών. Ο κανονισµός αποτελεί την 
κύρια µορφή νόµου της Κοινότητας και εκδίδεται: είτε α) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 
κοινού µε το Συµβούλιο, είτε β) από το Συµβούλιο, είτε γ) από την Επιτροπή, είτε τέλος δ) από 

θ
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αγορά γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών που περιέχουν ή 

αποτελούνται από ΓΤΟ. Κατά την παρουσία ενός τροφίµου το οποίο περιέχει ή 

αποτελείται από ΓΤΟ, µπορεί να συµβούν τα εξής: είτε α) αυτό να υπόκειται στις 

ρυθµίσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1829/2003, προκειµένου να εγκριθεί η 

προµελετηµένη απελευθέρωσή του στο περιβάλλον, σύµφωνα µε τα κριτήρια της 

Οδηγίας 2001/18/EΚ, και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1829/2003, είτε β) να 

υποβληθεί στις ρυθµίσεις και των δύο παραπάνω νοµοθετικού περιεχοµένου 

κειµένου ταυτόχρονα.  

 

Σκοπός του Κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 1, είναι α) να αποτελέσει τη 

βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας 

υ ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του 

ρ  

κ )   

ροϊόντων. Ο Κανονισµός 

ωρίζεται σε δύο µέρη, αφορώντας αφενός τα τρόφιµα και αφετέρου τις 

ζωοτροφές. Έτσι σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙ (για τα γενετικά τροποποιηµένα 

ίο εφαρµογής του Κανονισµού είναι:  

το

περιβάλλοντος και των συµφερόντων των καταναλωτών σε σχέση µε τα γενετικά 

τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 

αποτελεσµατική λειτου γία της εσωτερικής αγοράς, β) να θεσπίσει κοινοτικές 

διαδικασίες για την έγκριση και την εποπτεία των γενετικά τροποποιηµένων 

τροφίµων και ζωοτροφών αι γ  να θεσπίσει διατάξεις για την επισήµανση των 

γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών. 

 

Καθορίζει µία κοινή διαδικασία έγκρισης µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

σκιαγραφεί τις απαιτήσεις για τη σήµανση ΓΤ π

χ

τρόφιµα) και το άρθρο 3, το πεδ

α) οι ΓΤΟ που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή,  

β) τα τρόφιµα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ και  
                                                                                                                                                 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στις περιπτώσεις όπου, δυνάµει συγκεκριµένης διατάξεως της 
συνθήκης, παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση για την έκδοση αυτή. Ο Κανονισµός έχει γενική 
ισχύ, εφαρµόζεται δηλαδή σε όλη την κοινοτική επικράτεια, είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα 
µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος-µέλος, χωρίς να απαιτείται η λήψη µέτρων από τα 
αρµόδια νοµοθετικά όργανα των κρατών µελών. (βλ. Κ. ∆ελούκα-Ιγγλέση, «Ελληνικό και 
Κοινοτικό ∆ίκαιο του Καταναλωτή, 1998 και Π.Ι.Κανελλόπουλου, «Το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», 1999) 
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γ) τα τρόφιµα που παράγονται από συστατικά παραγόµενα από ΓΤΟ ή 

περιέχουν τέτοια συστατικά. 

 

Ακόµα, σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙΙ (για τις γενετικά τροποποιηµένες ζωοτροφές) 

και το άρθρο 15, το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού είναι: 

α) οι ΓΤΟ που προορίζονται για χρήση ως ζωοτροφές,  

β) οι ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ και  

π

 διαδικασία έγκρισης περιλαµβάνει αναλύσεις για την ασφάλεια ΓΤ προϊόντων 

υς καταναλωτές να 

ης τα τρόφιµα τα οποία 

να µε το άρθρο 4 

) να µην έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία 

ίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 16: 

 υγεία των ανθρώπων, στην υγεία 

σ

τον καταναλωτή αλλοιώνοντας τα 

ιακριτικά γνωρίσµατα των ζωικών προϊόντων και 

γ) οι ζωοτροφές ου παράγονται από ΓΤΟ.  

 

Η

και την προστασία της υγείας των ανθρώπων και ζώων καθώς και του 

περιβάλλοντος. Η υποχρέωση σήµανσης θα βοηθήσει το

κάνουν συνειδητές επιλογές.  Για να δικαιούνται έγκρισ

περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ πρέπει σύµφω

του Κανονισµού: 

α

των ζώων ή στο περιβάλλον, 

β) να µην παραπλανούν τον καταναλωτή και 

γ) να µην διαφέρουν από τα τρόφιµα στην αντικατάσταση των οποίων 

αποσκοπούν, σε βαθµό που η συνήθης κατανάλωσή τους να ζηµιώνει τον 

καταναλωτή από άποψη διατροφικής αξίας. 

 

Όσον αφορά τις ζωοτροφές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 15 

παράγραφος 1, θα πρέπει αντ

α) να µην έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην

των ζώων ή το περιβάλλον, 

β) να µην παραπλανούν τον χρήστη,  

γ) να µην βλάπτουν ή να παραπλανούν 

δ
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δ) να µην διαφέρουν από τις ζωοτροφές, στην αντικατάσταση των οποίων 

αποσκοπούν, σε βαθµό που η συνήθης κατανάλωσή τους να ζηµιώνει τα ζώα ή 

 άρθρο 5 για τα τρόφιµα και το άρθρο 17 

ερις µέρες, αλλά δεν θα λάβει 

πή, τα Κράτη-µέλη και το κοινό 

χετικά µε την αίτηση. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 (για τα τρόφιµα) και το άρθρο 18 

ή είναι υπεύθυνη να 

νηµερώσει τον αιτούντα για την απόφαση. Επίσης, η απόφαση αυτή θα 

                                                

τον άνθρωπο από άποψη διατροφικής αξίας. 

 

Οι αιτήσεις για έγκριση, σύµφωνα µε το

για τις ζωοτροφές, γίνονται στην αρµόδια εθνική αρχή. Η αρχή αυτή θα πρέπει να 

βεβαιώσει ότι έλαβε την αίτηση µέσα σε δεκατέσσ

την απόφαση για την έγκριση. Η αίτηση προωθείται στην Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφάλειας Τροφίµων[86] και στην αντίστοιχη Αρχή για τις ζωοτροφές οι οποίες µε 

τη σειρά τους θα ενηµερώσουν την Επιτρο

σ

(για τις ζωοτροφές), οι αρµόδιες Αρχές, µέσα σε έξι µήνες, θα πρέπει να 

καταθέσουν την άποψή τους για την έγκριση στην Επιτροπή, τα Κράτη-µέλη, το 

κοινό και τον αιτούντα. Το κοινό µπορεί να καταθέσει τα σχόλιά του πάνω στην 

παραπάνω άποψη, στην Επιτροπή µέσα σε τριάντα µέρες.  

 

Η Επιτροπή έχει τρεις µήνες µέσα στους οποίους θα πρέπει να ετοιµάσει µία 

απόφαση για µελέτη από την ισχύουσα επιτροπή για την Αλυσίδα Τροφίµων και 

την Υγεία των Ζώων. Εάν η άποψη της συγκεκριµένης επιτροπής συµφωνεί µε 

αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε αυτή θα υιοθετηθεί, διαφορετικά η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο. Όταν ληφθεί η απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπ

ε

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λεπτοµερείς 

οδηγίες για τους αιτούντες έχουν καταγραφεί στον Κανονισµό (EK) αριθµ. 

641/2004 της 6ης Απριλίου 2004. 

 
 

86 Οι διάφορες αιτήσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων και για την έγκριση ενός ΓΤ τροφίµου η 
ζωοτροφής που υποβάλλονται στη αρµόδια εθνική αρχή ενός κράτους-µέλους εξετάζονται πλέον 
µόνο σε κοινοτικό επίπεδο από την EFSA η οποία µπορεί να ζητήσει από την εθνική αρχή ενός 
κράτους-µέλους να διεξάγει αξιολόγηση της ασφάλειας του τροφίµου ή αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού κινδύνου. 
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Οι εγκρίσεις (άρθρο 7 για τα τρόφιµα και άρθρο 19 για τις ζωοτροφές) των 

διαφόρων προϊόντων έχουν ισχύ σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για δέκα χρόνια και εγγράφονται σε έναν ανανεώσιµο κοινό 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Γενετικά Τροποποιηµένων Τροφίµων και Ζωοτροφών. 

Οι εγκρίσεις[87] περιλαµβάνουν προτάσεις για τη σήµανση των προϊόντων, τους 

αναγκαίους περιορισµούς για το χειρισµό και τη χρήση, και τις λεπτοµέρειες για 

ν έλεγχό τους.  

π

ο 24 §2) που περιέχουν υλικό που περιέχει, αποτελείται ή 

αράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό µικρότερο από 0,9 % της ζωοτροφής και κάθε 

α

ει από το συµβατικό ισοδύναµό του στη 

                                                

το

 

Τέλος, ο παρόν Κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα τρόφιµα (άρθρο 12 §2) ου 

περιέχουν υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ σε 

ποσοστό µικρότερο από 0,9 % για κάθε µεµονωµένο συστατικό τροφίµων ή επί 

τροφίµου που αποτελείται από ένα µόνο συστατικό, εφόσον η παρουσία αυτή 

είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη. Επίσης, δεν εφαρµόζεται και στις 

ζωοτροφές (άρθρ

π

ζωοτροφής από την οποία συντίθεται, υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσία αυτή 

είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη. 

  

Ο Κανονισµός απαιτεί, επίσης, ότι όλα τα προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται 

ή έχουν παραχθεί από ΓΤΟ θα πρέπει να επισηµ ίνονται σαν γενετικά 

τροποποιηµένα (άρθρο 13 για τα τρόφιµα και 25 για τις ζωοτροφές). 

Επιπρόσθετα, η απόφαση έγκρισης µπορεί να επιβάλει να υπάρχουν 

περισσότερες πληροφορίες σε περιπτώσεις όπου το τρόφιµο (άρθρο 13 §2) ή η 

ζωοτροφή (άρθρο 25 §2)  α) διαφέρ

 
87 Ανανέωση της έγκρισης µπορεί να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 11 για τα τρόφιµα 
και 23 για τις ζωοτροφές, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα ακόλουθα: α) αντίγραφο της 
έγκρισης για τη διάθεση του τροφίµου / ζωοτροφής στην αγορά, β) έκθεση για τα αποτελέσµατα 
της παρακολούθησης, εφόσον ορίζεται έτσι στην έγκριση, γ) κάθε άλλη νέα διαθέσιµη 
πληροφορία σχετικά µε την αξιολόγηση της ασφάλειας της χρήσης του τροφίµου και των 
κινδύνων που ενέχει το τρόφιµο για τον καταναλωτή ή το περιβάλλον, ή η ζωοτροφή για τον 
άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον και δ) όπου ενδείκνυται, πρόταση τροποποίησης ή 
συµπλήρωσης των όρων της αρχικής έγκρισης, µεταξύ δε άλλων των όρων που αφορούν τη 
µελλοντική παρακολούθηση. 
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διατροφική αξία, τη σύνθεση, την προβλεπόµενη χρήση, τις συνέπειες για την 

ί

  Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1830/2003[88] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

 οδηγίας 2001/18/ΕΚ», στοχεύει στην 

ναρµόνιση των εθνικών κανόνων για την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση 

ν ΓΤΟ µέσα στην ΕΕ και αποτελεί το αναγκαίο συµπλήρωµα των δύο 

 αρχή προφύλαξης.  

                                                

υγεία και β) αν υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει ηθικούς ή θρησκευτικούς 

ενδοιασµούς.  

 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθε  ότι ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1829/2003 καταργεί 

τους Κανονισµούς (ΕΚ) αριθµ. 1139/98, (ΕΚ) αριθµ. 49/2000 και (ΕΚ) αριθµ. 

50/2000 και τροποποιεί τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 258/97 και τις Οδηγίες 

2002/53/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 2001/18/ΕΚ.  

 

 

Ο

του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 «σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και 

την επισήµανση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα 

τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικά τροποποιηµένους 

οργανισµούς, και για την τροποποίηση της

ε

τω

νοµοθετικού περιεχοµένου πράξεων που περιγράψαµε πιο πάνω. Συνιστά µια 

‘οριζόντια ρύθµιση’, είναι δηλαδή προσανατολισµένος προς την τεχνολογία και 

όχι προς τοµείς ή προϊόντα.  

 

Ο Κανονισµός αποβλέπει: α) στη διευκόλυνση της επακριβούς επισήµανσης, 

ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωµα των καταναλωτών για ελεύθερη και 

ανεξάρτητη επιλογή, β) στην παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στα οικοσυστήµατα και γ) στην 

εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων διαχείρισης, συµπεριλαµβανόµενης και της 

απόσυρσης, σύµφωνα µε την

 

 
88 ΕΕ L268 18/10/2003 σ.0024-0028 
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 Οι ΓΤΟ που προορίζονται για άµεση χρήση σαν τρόφιµα ή ζωοτροφές έχουν 

διαφορετική µεταχείριση από άλλους ΓΤΟ. Αυτή η διαφορετική µεταχείριση 

τέτοιων προϊόντων είναι σε συµφωνία µε τις αρχές που ορίζονται από το 

Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια. Ο σκοπός ύπαρξης 

διαδικασιών που να επιτρέπουν την ιχνηλασιµότητα των ΓΤΟ είναι η διευκόλυνση 

της παρακολούθησης, της διαχείρισης κινδύνων και της πιθανής ανάκλησης 

ροϊόντων, για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της υγείας 

γ ν

δύνων, 

υµπεριλαµβανοµένης, αν χρειάζεται, της απόσυρσης προϊόντων. Εφαρµόζεται, 

 

ίζονται για 

π

ανθρώπων και ζώων. Ο σκοπός της επισήµανσης αυτών των προϊόντων είναι να 

επιτραπεί στους φορείς διακίνησης και στους καταναλωτές αυτών των προϊόντων 

να έχουν αρκετή πληροφόρηση, προκειµένου να κάνουν ορθές επιλογές.  

 

Ο εν λόγω κανονισµός καθιερώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 1, το πλαίσιο για την 

ιχνηλασιµότητα προϊόντων που αποτελούνται από ή περιέχουν γενετικά 

τροποποιηµένους ορ ανισµούς (ΓΤΟ), και τροφίµων και ζωοτροφώ  που 

παράγονται από ΓΤΟ, µε στόχο τη διευκόλυνση της επακριβούς επισήµανσης, 

της παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, 

στην υγεία, και την εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων διαχείρισης των κιν

σ

σύµφωνα µε το άρθρο 2, σε όλα τα στάδια διάθεσης στην αγορά για: 

α) τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ και διατίθενται στην 

αγορά σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, 

β) τα τρόφιµα που παράγονται από ΓΤΟ και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε 

την κοινοτική νοµοθεσία και  

γ) τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα 

µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

∆εν εφαρµόζεται, όµως, στα φαρµακευτικά προϊόντα που προορ

ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, εφόσον έχουν εγκριθεί δυνάµει του κανονισµού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 5, κατά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων τροφίµων και 

ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ οι φορείς διακίνησης θα πρέπει να 

 που παράγεται από ΓΤΟ, 

) αναφορά κάθε υλικού ή προσθέτου ζωοτροφών που παράγεται από ΓΤΟ ή 

 π  τ  

πόφευκτη.  

ου 

ιλαµβανοµένων δειγµατοληψιών και (ποιοτικών και ποσοτικών) δοκιµών, 

ελέγχους που 

φορούν την κατοχή ενός προϊόντος. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 11, τα κράτη 

 το  λ α µ

 

ηροφόρησης για τις 

ιασυνοριακές διακινήσεις γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) και τη 

ιασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής των διατάξεων του Πρωτοκόλλου της 

Καρθαγένης εξ ονόµατος της Κοινότητας, προκειµένου να συµβάλει στην 

εξασφαλίζουν ότι διαβιβάζονται εγγράφως στο φορέα διακίνησης που 

παραλαµβάνει το προϊόν, οι ακόλουθες πληροφορίες:  

α) αναφορά κάθε συστατικού τροφίµων

β

γ) όταν δεν υφίσταται κατάλογος συστατικών, µνεία ότι το προϊόν παράγεται από 

ΓΤΟ.  

Εξαιρούνται δε τα ροϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ σε ποσοσ ό µικρότερο από 

0,9% και εφόσον η παρουσία είναι τυχαία ή τεχνικά ανα

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9, τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη διεξαγωγή, όπ

παρίσταται ανάγκη, επιθεωρήσεων και άλλων µέτρων ελέγχου, 

συµπερ

προκειµένου να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό. Τα 

µέτρα αυτά µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν επιθεωρήσεις και 

α

µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για 

παραβάσεις υ παρόντος κανονισµού και αµβάνουν όλα τα αναγκαί έτρα για 

να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 

ουσιαστικές, ανάλογες µε την παράβαση και αποτρεπτικές.  

 

 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1946/2003 «για τις σκόπιµες και µη σκόπιµες 

µετακινήσεις γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών µεταξύ κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών», έχει σαν στόχο, σύµφωνα µε το άρθρο 

1,  τη θέσπιση κοινού συστήµατος κοινοποίησης και πλ

δ

δ
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εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας για την ασφαλή µεταφορά, το 

χειρισµό και τη χρήση ΓΤΟ που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 

διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, λαµβάνοντας επίσης 

υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου.  

 

Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 §1, στις 

διασυνοριακές διακινήσεις όλων των ΓΤΟ που ενδέχεται α έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, 

λαµβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου.  

Επίσης, σύµφωνα µε την §2 του ίδιου άρθρου τα φαρµακευτικά είδη για 

ανθρώπινη χρήση που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο

ν

γής άλλων οικείων διεθνών 

υµφωνιών ή οργανισµών εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

 

ένα σύµφωνα µε το άρθρο 4, ο εξαγωγέας πρέπει να εξασφαλίζει 

ν έγγραφη κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή του εισάγοντος συµβαλλόµενου ή 

α ά

σ

κανονισµού.  

 

Το κεφάλαιο ΙΙ, για τις εξαγωγές ΓΤΟ σε τρίτες χώρες, του Κανονισµού χωρίζεται 

σε τρία τµήµατα: το πρώτο τµήµα αφορά σε ΓΤΟ προοριζόµενους για σκόπιµη 

ελευθέρωση στο περιβάλλον, το δεύτερο τµήµα σε ΓΤΟ προοριζόµενους για 

άµεση χρήση ως τρόφιµα ή ζωοτροφές, ή για µεταποίηση και το τρίτο τµήµα σε 

ΓΤΟ που προορίζονται για περιορισµένη χρήση. Όσον αφορά το πρώτο τµήµα 

και συγκεκριµ

τη

µη συµβαλλόµενου µέρους πριν από την πρώτη σκόπιµη διασυνοριακή 

διακίνηση ενός ΓΤΟ προοριζόµενου για σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον 

και για τη χρήση, καθώς και ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην 

κοινοποίηση είναι ορθές. Για το δεύτερο τµήµα και σύµφωνα µε το άρθρο 9, η 

Επιτροπή, εξ ονόµατος της Κοινότητας ή, κατά περίπτωση, του κράτους µέλους 

που έλαβε την απόφαση, ενηµερώνει τον ΟΕΒ και τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη 

µέσω του οργανισµού αυτού για κάθε τελική απόφαση σχετικά µε τη χρήση, 

συµπεριλαµβανόµενης της διάθεσης στην γορ , στην Κοινότητα ή τη χρήση σε 

κράτος µέλος, ενός ΓΤΟ που ενδέχεται να υποβληθεί σε διασυνοριακή διακίνηση 
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για άµεση χρήση ως τρόφιµο ή ζωοτροφή ή για µεταποίηση. Τέλος, σύµφωνα µε 

το άρθρο 11, οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ, τµήµα 1 δεν εφαρµόζονται στη 

διασυνοριακή διακίνηση ΓΤΟ που προορίζονται για περιορισµένη χρήση εφόσον 

η εν λόγω διακίνηση είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα του συµβαλλόµενου ή µη 

συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής. Η §1 δε θίγει το δικαίωµα οποιουδήποτε 

συµβαλλόµενου ή µη συµβαλλόµενου µέρους να ορίσει ότι όλοι οι ΓΤΟ 

υποβάλλονται σε εκτίµηση του κινδύνου πριν από τη λήψη αποφάσεων περί 

εισαγωγής και να θεσπίσει πρότυπα για την περιορισµένη χρήση εντός της 

δικαιοδοσίας του.  

 

Κατά το άρθρο 12, οι εξαγωγείς οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες 

πληροφορίες αναγράφονται σε έγγραφο που συνοδεύει τους ΓΤΟ και 

διαβιβάζονται στον εισαγωγέα που παραλαµβάνει ΓΤΟ   

α) µνεία του γεγονότος ότι περιέχει ΓΤΟ ή συνίσταται από ΓΤΟ και  

β) ο µοναδικός αναγνωριστικός κωδικός ή κωδικοί που έχει (έχουν) αποδοθεί 

στους εν λόγω ΓΤΟ

:

, εφόσον υπάρχει(-ουν). 

δ Σ  ο

του και το οποίο έχει ως 

 επιφέρει, µη 

όρο χρήση της βιοποικιλότητας, 

αµβανοµένων υπόψη των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου, το εν λόγω 

 

Το κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος Κανονισµού, αναφέρεται στη µη σκόπιµη 

διασυνοριακή ιακίνηση ΓΤΟ. ύµφωνα µε το άρθρ  14, µόλις ένα κράτος-µέλος 

λάβει γνώση περιστατικού που εµπίπτει στη δικαιοδοσία 

αποτέλεσµα την ελευθέρωση ΓΤΟ η οποία επιφέρει, ή µπορεί να

σκόπιµη διασυνοριακή διακίνηση που ενδέχεται να έχει σηµαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφ

λ

κράτος µέλος: 

α) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να ενηµερώσει το κοινό και ενηµερώνει 

χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή, όλα τα άλλα κράτη µέλη, τα επηρεασθέντα ή 

ενδεχοµένως επηρεασθέντα κράτη, τον ΟΕΒ και, όπου αρµόζει, τους σχετικούς 

διεθνείς οργανισµούς και  
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β) πραγµατοποιεί αµελλητί διαβούλευση µε τα επηρεασθέντα ή ενδεχοµένως 

επηρεασθέντα κράτη για να τους επιτρέψει να καθορίσουν τις κατάλληλες 

ι αποτρεπτικές.  

 

οποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών, την 

οινοποίηση υφιστάµενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη 

αρουσία γενετικά τροποποιηµένου υλικού που έτυχε ευνοϊκής αξιολόγησης 

ς

ζωοτροφές, περιέχει επαληθεύσιµες αιτιολογίες για τις οποίες η έγκριση δεν 

                                                

αντιδράσεις και να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων 

έκτακτης ανάγκης, για να περιοριστούν στο ελάχιστο τυχόν σηµαντικές δυσµενείς 

επιπτώσεις.  

 

Κλείνοντας, σύµφωνα µε το άρθρο 18, τα κράτη-µέλη ορίζουν τους κανόνες για 

τις κυρώσεις που εφαρµόζονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 

κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί 

η εκτέλεσή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, 

αναλογικές κα

 

 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 641/2004[89] της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2004, 

«σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1829/2003 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά την αίτηση για 

έγκριση νέων γενετικά τροπ

κ

π

κινδύνου», προβλέπει (άρθρο 1) τους λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τις 

αιτήσεις για έγκριση που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 17 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, συµπεριλαµβανοµένων των αιτήσεων που 

υποβάλλονται βάσει άλλη  κοινοτικής νοµοθετικής πράξης και µετατρέπονται ή 

συµπληρώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 46 του εν λόγω κανονισµού. 

 

Στο άρθρο 2 §2 αναφέρεται ότι η αίτηση προσδιορίζει σαφώς τα προϊόντα που 

καλύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 15 παράγραφος 

1 του εν λόγω κανονισµού. Όπου η αίτηση περιορίζεται είτε σε τρόφιµα είτε σε 

 
89 ΕΕ L102 07/04/2004 σ.0014-0025 
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πρέπει να καλύψει και τις δύο χρήσεις. Ακόµη, σύµφωνα µε το άρθρο 5, 

ενηµερώνεται η αρµόδια εθνική αρχή η οποία µε τη σειρά της ενηµερώνει τα 

οιπά κράτη-µέλη και την Επιτροπή για την κοινοποίηση.  

 

νοµοθεσία, και για τις 

ιτήσεις αναλόγων εγκρίσεων για διάθεση στην αγορά βάσει της αντίστοιχης 

ν

οτε ΓΤΟ,  

) η Επιτροπή, εξ ονόµατος της Κοινότητας, ή, κατά περίπτωση, η αρµόδια αρχή 

κός κωδικός του εκάστοτε ΓΤΟ καταχωρείται στα 

                                                

λ

 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 65/2004[90] της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 

2004, «για την καθιέρωση του συστήµατος σχηµατισµού και απόδοσης 

αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιηµένους 

οργανισµούς», ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 1 §1, για τους γενετικά 

τροποποιηµένους οργανισµούς των οποίων επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά 

σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή άλλη κοινοτική 

α

νοµοθεσίας. ∆εν ισχύει, όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 1 §2, για ιατρικά και 

κτηνιατρικά προϊό τα που έχουν εγκριθεί δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 

2309/93 του Συµβουλίου, ή για τις αιτήσεις χορήγησης εγκρίσεων βάσει του εν 

λόγω κανονισµού.   

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος Κανονισµού, οι αιτήσεις για διάθεση στην 

αγορά ΓΤΟ περιλαµβάνουν αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης για τον εκάστοτε 

ΓΤΟ. Ακόµα, σύµφωνα µε το άρθρο 3, εφόσον χορηγείται άδεια ή έγκριση για τη 

διάθεση στην αγορά ενός ΓΤΟ: 

α) η αντίστοιχη άδεια ή έγκριση αναφέρει ρητά τον αποκλειστικό αναγνωριστικό 

κωδικό για τον εκάστ

β

η οποία έλαβε την τελική απόφαση µεριµνά ώστε ο αποκλειστικός 

αναγνωριστικός κωδικός του εκάστοτε ΓΤΟ να κοινοποιείται γραπτώς και το 

ταχύτερο δυνατό στον οργανισµό για τον έλεγχο της βιολογικής ασφάλειας και  

γ) ο αποκλειστικός αναγνωριστι

αντίστοιχα αρχεία της Επιτροπής. 

 

 
90 ΕΕ L10 16/01/2004 σ.0005-0010 
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Κατά το άρθρο 4, αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί αποδίδονται σε όλους 

τους ΓΤΟ ια τους οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση διάθεσης στην αγορά βάσει 

της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, πριν να τεθεί σε εφαρµογή ο παρών κανονισµός.  

γ    

 

τις προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να 

ανοποιήσει µία επιχείρηση ή ένα ερευνητικό κέντρο, ούτως ώστε να τους 

Είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι µέχρι τις 18 Απριλίου του 2004, τα 

ρ α

αι πλέον από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1829/2003 για 

 γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές. Ο Κανονισµός αυτός 

Λεπτο

αρουσίαση των ειδοποιήσεων έχουν 

υµπεριληφθεί στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 641/2004.  

 

                                                

Όλα τα παραπάνω ρυθµιστικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προδιαγράφουν τους όρους και 

ικ

επιτραπεί η ανάπτυξη, χρήση ή εµπορία ενός ΓΤΟ ή ενός τροφίµου που έχει 

προέλθει από ΓΤΟ.  

 

γενετικά τ οποποιηµένα τρόφιµα που επρόκειτο ν  κυκλοφορήσουν στην 

Ευρωπαϊκή Αγορά ρυθµίζονταν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 258/97[91] της 27ης 

Ιανουαρίου 1997, «για τα Νέα Τρόφιµα και τα Συστατικά Νέων Τροφίµων». Από 

τις 18 Απριλίου του 2004 και µετά, τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και 

ζωοτροφές ρυθµίζοντ

τα

παρέχει µια ενιαία διαδικασία για την έγκριση όλων των τροφίµων και 

ζωοτροφών που προέρχονται από ΓΤΟ. 

 

Τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και οι ζωοτροφές τα οποία διοχετεύθηκαν 

στην αγορά της Κοινότητας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία πριν από τη 

18η Απριλίου 2004, µπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην αγορά, να 

χρησιµοποιούνται και να υπόκεινται σε επεξεργασία, µε την προϋπόθεση ότι έχει 

ειδοποιηθεί η Επιτροπή πριν από τις 18 Οκτωβρίου 2004. µερείς οδηγίες 

σχετικά µε την ετοιµασία και την π

σ

 
91 ΕΕ L 43 27/01/1997 σ. 1-7 
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44..44  ΗΗΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΙΙΕΕΣΣ  

ο

 έχει ήδη εγκρίνει 50 

οικιλίες γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών, ενώ µεταλλαγµένη σόγια και 

τοπιστούν σε εκατοντάδες επεξεργασµένα τρόφιµα.  

υ 

οινού» σύµφωνα µε τις πολιτικές της διαχείρισης των γενετικά τροποποιηµένων 

τ

 

Οι καλλιέργειες της βιοτεχνολογίας πωλούνται στις ΗΠΑ από το 1996 και 

υπάρχουν ήδη εκατοµµύρια εκτάρια µε τέτοιες καλλιέργειες. Στο έδαφος των 

ΗΠΑ καλλιεργείται περίπου το µισό των καλλιεργειών σόγιας και βαµβακιού του 

κόσµου, το ένα τρίτο του καλαµπ κιού και µικρότερες αναλογίες  ελαιοκράµβης, 

πατάτας και κολοκυθιού. Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση

π

καλαµπόκι µπορούν να εν

 

Στις 3 Μαΐου του 2000, η τότε Κυβέρνηση Κλίντον ανακοίνωσε ένα σχέδιο µε το 

οποίο θα αυξανόταν η οµοσπονδιακή επίβλεψη των ΓΤ τροφίµων και θα 

καταγράφονταν οι παρατηρήσεις αυτής της επίβλεψης οι οποίες και θα ήταν 

διαθέσιµες στο κοινό σε µια προσπάθεια αύξησης της εµπιστοσύνης των 

καταναλωτών στα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. Συγκεκριµένα, η πρόταση 

αυτή ήταν το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας της ∆ιοίκησης Τροφίµων και 

Φαρµάκων (Food and Drug Administration - FDA), να «δελεάσει τις απόψεις το

κ

τροφίµων. Σαν ανταπόκριση στα αιτήµατα της για σχολιασµό, τον Οκτώβριο του 

1999, η FDA άκουσε απόψεις εκατοντάδων ενδιαφεροµένων µερών και έλαβε 

περισσότερους από 30,000 γραπτούς σχολιασµούς. Αυτοί οι σχολιασµοί ήρθαν 

από φαρµακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρίες, επιχειρήσεις παραγωγής 

σπόρων, γεωργικά σωµατεία, παραγωγούς και επεξεργαστές τροφίµων, 

µάρκετερς, ενώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντολόγους και άλλους.  

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω πρόταση, οι διάφορες επιχειρήσεις θα πρέπει να 

ενηµερώνουν την FDA τέσσερις µήνες πριν το «λανσάρισµα» ενός νέου γενετικά 

µεταλλαγµένου τροφίµου, παρέχοντας στην αρµόδια υπηρεσία και το κοινό τα 

αποτελέσµατα της έρευνας που επιβεβαιώνουν ότι τα νέα τρόφιµα είναι ασφαλή. 

Έως ότε, η διαδικασία αυτή ήταν εθελοντική. Μέσα στους στόχους της FDA ήταν 

 



 94 

και η δηµ ουργία ενός ρυθµιστικού µηχανισµού µε τον οποίο να µ ορούν τα 

τρόφιµα την πρώτη φορά κυκλοφορίας τους να σηµανθούν µε την 

ι  π

ετικέτα είτε 

ν «γενετικά µεταλλαγµένων» ή των «ελεύθερων από γενετικά τροποποιηµένα 

 των περιβαλλοντικών της κανονισµών που σχετίζονται µε τον 

λεγχο, την παρακολούθηση και την έγκριση χρήσης γενετικά σχεδιασµένων 

κ

 ι

η οποία στο παρελθόν είχε παρουσιάσει έντονα την αντίθεσή της 

σον αφορά τους κανονισµούς περί σήµανσης των τροφίµων, διότι έτσι 

µ

 

τω

συστατικά».  

 

Μία από τις σηµαντικές θέσεις της πρότασης ήταν η µεγαλύτερη συµµετοχή στη 

ρυθµιστική διαδικασία του Γεωργικού Τµήµατος (USDA) και της Υπηρεσίας 

Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA). Το Γεωργικό Τµήµα (USDA) θα εµπλεκόταν 

άµεσα στην επικύρωση νέων επιστηµονικών ελέγχων που σκοπεύουν να 

ανιχνεύσουν γενετικά τροποποιηµένα συστατικά. Η Υπηρεσία Προστασίας 

Περιβάλλοντος (EPA) θα αναλάµβανε τη διεξαγωγή µιας εξαµηνιαίας 

αναθεώρησης

έ

καλλιεργειών.  

 

Η διαρκής αντίσταση των καταναλωτών στα ΓΤ τρόφιµα έχει εµφανώς αλλάξει τις 

απόψεις της βιοµηχανίας για τους κυβερνητικούς ανονισµούς περί τροφίµων και 

γεωργίας. Αν και οι ενώσεις βιοµηχάνων είχαν προηγουµένως καταβάλει 

επίµονες προσπάθειες για νέες ρυθµιστικές διαδ κασίες, τώρα πιστεύουν ότι µια 

ισχυρότερη και καθαρότερη κυβερνητική προσέγγιση µπορεί να καθησυχάσει 

τους καταναλωτές για την ασφάλεια των τροφίµων. Η βιοµηχανία της 

βιοτεχνολογίας 

ό

στιγµατίζονταν ή απλά υπονοούσαν την ανωτερότητα των τροφίµων που δεν 

περιέχουν γενετικά τροποποιηµένα συστατικά σε σχέση µε τα γενετικά 

τροποποιη ένα τρόφιµα, ήταν τώρα περισσότερη πρόθυµη να δεχτεί τη σήµανση 

των προϊόντων ως ένα αναγκαίο εργαλείο για να αντιµετωπίσουν το σκεπτικισµό 

των καταναλωτών. Η βιοµηχανία µπορεί να αποφασίσει να ενδυναµώσει την 

υποστήριξή της για εθελοντική σήµανση µε καταβολή µεγαλύτερων 

προσπαθειών για την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα 
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πλεονεκτήµατα των ΓΤ τροφ µων. Ο Οργανισµός Βιοµηχανίας της 

Βιοτεχνολογίας, για παράδειγµα, είχε ξεκινήσει µια τεράστια τηλεοπτική και 

έντυπη εκστρατεία η οποία εκθείαζε τα πλεονεκτήµατα της βιοτεχνολογίας στα 

τρόφιµα και στην ιατρική.  

 

Ένα επίσηµο αίτηµα που ζητούσε τη σήµανση όλων των τροφίµων που 

περιέχουν µία γενετικά τ οποποιηµέν  ουσία παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο των 

Ηνωµένων Πολ τειών το Νοέµβριο του 1999 (Kucinich bill). Στις 15 Απριλίου ου 

2000, η αίτηση α τή είχε 51 . Το Μάρτιο του 2000 ο Γερουσιαστής 

Kucinich εισήγαγε πρόσθετη νοµοθεσία, κατευθύνοντας τη ∆ιοίκηση Τροφίµων 

και Φαρµάκων (FDA) να εξετάσει και να διορθώσει τις διαδικασίες της για 

αναθεώρηση της ασφάλ

ί

ρ η

ι τ

υ  υποστηρικτές  

ειας των γενετικά σχεδιασµένων προϊόντων. Στη 

ύγκλητο, η Γερουσιαστής Barbara Boxer (∆ηµοκρατικός, Καλιφόρνια) εισήγαγε 

α

έτα 

οργανικό» θα έπρεπε να έχει παραχθεί χωρίς τη χρήση πολλών ειδών 

Σ

τη δική της αίτηση για τη σήµανση των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών 

και τροφίµων στις 22 Φεβρουαρίου του 2000. Σε γενικές γραµµές µπορεί να 

ειπωθεί ότι δεν υπήρχε εµφανής προθυµία µέσα στη Σύγκλητο να ασχοληθούν 

µε τη νοµοθεσία των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών µέσα στο 2000.  

 

Το Μάρτιο του 2000, η FDA ανακοίνωσε τον προτεινόµενο τελικό κανόνα για τα 

«οργανικά» τρόφιµ . Η πρόταση αυτή σηµατοδοτεί τη δεύτερη προσπάθεια της 

Κυβέρνησης  να ορίσει τα «οργανικά» τρόφιµα, µετά την πρώτη αποτυχηµένη 

προσπάθειά της 2 χρόνια νωρίτερα. Μετά από πολλούς µήνες εξέτασης 

περισσότερων από 2,000 σχολιασµών που είχαν ληφθεί σαν ανταπόκριση στην 

πρώτη της πρόταση, η ∆ιοίκηση Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) φαίνεται να 

υιοθετεί ένα µάλλον αυστηρό πρότυπο. Οποιοδήποτε τρόφιµο µε την ετικ

«

λιπασµάτων και χωρίς βέβαια τη χρήση κανενός είδους γενετικής τροποποίησης. 

Υπάρχει γενικά η άποψη στις ΗΠΑ ότι τα προϊόντα της οργανικής καλλιέργειας 

µπορεί να απαιτούν µεγαλύτερη τιµή από ότι αυτά της συµβατικής. Αντίθετα, τα 

προϊόντα της βιοτεχνολογίας µπορούν να πωλούνται µε έκπτωση παρά τα 
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πιθανά υψηλότερα κόστη τα σχετικά µε το διαχωρισµό γονιδίων, την 

αποθήκευση, µεταφορά και σηµατοδότηση των µεταλλαγµένων καλλιεργειών. 

 

Ας δούµε όµως ναλυτικότερα το νοµοθετικό πλαίσιο και τα νοµοθετικά όργανα 

που ρυθµίζουν σήµερα την κατηγορία των γενετικά τροποποιηµένων 

οργανισµών στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα της βιοτεχνολογίας 

ρυθµίζονται από τους ίδιους νόµους[92] που ελέγχουν την υγεία, την ασφάλεια, 

την αποτελεσµατικότητα και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις παρόµοιων 

προϊόντων προερχό ενων από περισσότερο παραδοσιακές µεθόδους Η 

πολιτική που ακολουθήθηκε από τις ΗΠΑ ήταν η µη δηµιουργία νέων νόµων για

α

µ . 

 

 ρύθµιση των προϊόντων της βιοτεχνολογίας. Η πολιτική αυτή βασιζόταν στην 

  ο

 ε

Agency) – έχουν πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των 

ιοτεχνολογικών προϊόντων. Τουλάχιστον δέκα διαφορετικοί κανονισµοί και 

οδηγίες καλύπτουν τέτοια προϊόντα όπως τρόφιµα, ζωοτροφές, φάρµακα, 

                                                

τη

υπόθεση ότι η διαδικασία της βιοτεχνολογίας δε θέτει ιδιαίτερους κινδύνους. 

Επιπλέον, αυτή η πολιτική υποστήριζε ότι ένα εµπορικό πρ ϊόν ασχέτως του 

τρόπου παραγωγής του, θα πρέπει να το διαχειρίζεται κανείς σύµφωνα µε τη 

σύστασή του και τη µελλοντική του χρήση. Με άλλα λόγια, τα τρόφιµα που 

αναπτύσσονταν µέσω της βιοτ χνολογίας θα ρυθµίζονταν σύµφωνα µε τους 

νόµους που ρυθµίζονται και τα τρόφιµα που παράγονται µε τις συµβατικές 

µεθόδους.  

 

Τα προϊόντα της βιοτεχνολογίας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα τροφίµων, 

φαρµάκων και χηµικών και γι’ αυτό ελέγχονται από µια σύνθετη γκάµα νόµων 

που έχουν εφαρµογή σε όλα τα τρόφιµα, φάρµακα και χηµικά. Κάτω από αυτούς 

τους νόµους τρεις οµοσπονδιακοί παράγοντες – Η ∆ιοίκηση Τροφίµων και 

Φαρµάκων (Food and Drug Administration), το Υπουργείο Γεωργίας (Department 

of Agriculture) και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental 

Protection 

β

 
92  “Guide to U.S. Regulation of Genetically Modified Food and Agricultural Biotechnology 
Products”, September 2001, http://pewagbiotech.org/resources/issuebriefs/1-regguide.pdf 
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µικροβιοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και τοξικές ουσίες. Πρέπει, βέβαια να τονισθεί, ότι 

όλοι οι σχετικοί νόµοι έχουν εισαχθεί πριν από τον ερχοµό των βιοτεχνολογικών 

προϊόντων και αντανακλούν πολύ διαφορετικές ρυθµιστικές προσεγγίσεις και 

διαδικασίες.  

 

Ας δούµε όµως ποιες είναι οι ρµοδιότητες του καθενός από τους τρεις 

παραπάνω οργανισµούς: 

- Η ∆ιοίκηση Τροφίµων και Φαρµάκων (Food and Drug Administration-FDA) 
έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, 

συµπεριλαµβανοµένων φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών, ψαριών και 

οστρακοειδών, γάλακτος, και ουσιών που προστίθενται στο φαγητό όπως 

λάδι λαχανικά, αρωµατικά, γλυκαντικά, µπαχαρικά και ένζυµα, καθώς και για 

την ασφά

α

 

λεια και αποτελεσµατικότητα των φαρµάκων για τους ανθρώπους 

αλλά και για τα ζώα. Μέσα στη συγκεκριµένη ∆ιοίκηση (FDA) υπάρχουν 

 Τροφίµων και Εφαρµοσµένης ∆ιατροφής (Center for 

- 

-  

αι τη διατήρηση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας 

τέσσερα κέντρα µε διαφορετικές ευθύνες για τα βιολογικά προϊόντα: το 

Κέντρο Ασφάλειας των

Food Safety and Applied Nutrition-CFSAN), το Κέντρο Κτηνιατρικής (Center 

for Veterinary Medicine-CVM), το Κέντρο Αξιολόγησης και Έρευνας 

Φαρµάκων (Center for Drug Evaluation and Research-CDER) και το Κέντρο 

Αξιολόγησης και Έρευνας Βιολογικών (Center for Biologics Evaluation and 

Research-CBER).  

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection 
Agency-EPA) έχει την ευθύνη για τη χρήση βιοτεχνολογικών 

µικροβιοκτόνων, βιοτεχνολογικών φυτών µε την ιδιότητα να καταπολεµούν τα 

µικρόβια και µικροοργανισµών που έχουν δηµιουργηθεί από συνδυασµό 

γενετικού υλικού διαφορετικών οργανισµών.  

Το Υπουργείο Γεωργίας (US Department of Agriculture-USDA)  έχει την 

ευθύνη για την ασφάλεια του κρέατος, των πουλερικών και των προϊόντων 

αβγού, τη ρύθµιση πιθανών ασθενειών και βλαβερών αγριόχορτων που 

πλήττουν τα φυτά κ
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τω  εφαρµογών της βιοτεχνολογίας στα ζώα. Μέσα στο Τµήµα αυτό, η 

Υπηρεσία Επιθεώρησης της γείας τω  Ζώων κα  Φυτών nimal and Plant 

Health Inspection Service-APHIS) έχει τη µεγαλύτερη ευθύνη για τους 

κανονισµούς σχετικά µε τη βιοτεχνολογία µε πρόσθετες πιθανές ευθύνες για 

την Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης 

ν

 Υ ν ι (A

ν Τροφίµων (Food Safety and 

 

Τα 

εξου

- 

- 

- φιµα, τα Φάρµακα και τα Καλλυντικά [Federal Food, Drug 

and Cosmetics Act - FFDCA (FDA & EPA)] 

υ Αίµατος [Virus Serum 

- 

 Supplement Health and Education Act - DSHEA (FDA)] 

ducts 

                                                

τω

Inspection-FSIS).  

βασικά νοµοθετήµατα[93] υπό τα οποία οι παραπάνω Υπηρεσίες αντλούν την 

σία να δηµιουργούν κανονισµούς είναι τα ακόλουθα: 

Ο Οµοσπονδιακός Νόµος για τα εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα και 

ποντικοφάρµακα [Federal Insecticide, Fungicide and Rodencide Act - FIFRA 

(EPA)] 

Ο Νόµος ελέγχου τοξικών ουσιών [Toxic Substances Control Act - TSCA 

(EPA)] 

Ο Νόµος για τα Τρό

- Ο Νόµος Προστασίας των Φυτών [Plant Protection Act - PPA (USDA)]  

- Ο Νόµος για τις Μολυσµατικές Τοξίνες για τον Ορό το

Toxin Act - VSTA (USDA)] 

Ο Νόµος της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Υγείας [Public Health Service Act - PHSA 

(FDA)] 

- Ο Νόµος για την Εκπαίδευση σχετικά µε τα Συµπληρώµατα ∆ιατροφής 

[Dietary

- Ο Νόµος για την Επιθεώρηση του Κρέατος [Meat Inspection Act - MIA 

(USDA)] 

- Ο Νόµος για την Επιθεώρηση των Προϊόντων Πουλερικών [Poultry Pro

Inspection Act - PPIA (USDA)] 

 
93 A.C.Fish, F. Kiser, L.Rudenko, “Pew Initiative on Food and Biotechnology – Guide to U.S. 
Regulation of Genetically Modified Food and Agricultural Biotechnology Products” 
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- Ο Νόµος για την Επιθεώρηση των Προϊόντων Αβγού [Egg Products 

Inspection - EPIA (USDA)] και 

Τα και τα χηµικά που έχουν παραχθεί µέσω της βιοτεχνολογίας 

θ

και ενικά. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αυτά 

 ν

και ϊόντων και (β)για να ερευνήσουν τις ιδιότητες 

ν Λ

τεχν  περισσότερο επικίνδυνη από τις 

αραδοσιακές µεθόδους παραγωγής, η οµοσπονδιακή πολιτική έχει καταλήξει 

 

ν Υπηρεσία Επιθεώρησης της Υγείας των Ζώων και Φυτών (Animal and Plant 

υ

- Ο Εθνικός Νόµος για την Προστασία του Περιβάλλοντος [National 

Environmental Protection Act - NEPA].  

 

τρόφιµα 

ρυ µίζονται από οµοσπονδιακές νοµοθεσίες οι οποίες ελέγχουν την παραγωγή 

χρήση τροφίµων και χηµικών γ

τα οµοθετήµατα θεσπίστηκαν (α)πριν την ανάπτυξη της τεχνολογίας του rDNA 

την εξάπλωση αυτών των προ

τω  προϊόντων και όχι τη µέθοδο δηµιουργίας τους. όγω της υπόθεσης ότι η 

ολογία του rDNA δεν είναι από µόνη της

π

στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να δίνεται έµφαση από τους κανονισµούς στις 

ιδιότητες του προϊόντος της βιοτεχνολογίας και όχι στη µέθοδο παραγωγής του.  

 

Η νοµοθεσία για τη γεωργική βιοτεχνολογία έχει εφαρµογή σε δύο κύρια σηµεία 

της ανάπτυξης ενός προϊόντος: α) στο µεταλλαγµένο φυτό ή ζώο αυτό καθεαυτό  

και β) στα προϊόντα που προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά ή ζώα. Τα 

νοµοθετήµατα που χρησιµοποιούνται για να ρυθµίσουν τα προϊόντα της 

βιοτεχνολογίας δίνουν βασική δικαιοδοσία σε τρεις αρχές, όπως προαναφέρθηκε: 

τη ∆ιοίκηση Τροφίµων και Φαρµάκων (Food and Drug Administration-FDA), το 

Υπουργείο Γεωργίας (US Department of Agriculture-USDA)  και συγκεκριµένα
τη

Health Inspection Service-APHIS) και τέλος, την Υπηρεσία Προστασίας 

Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency-EPA).  
 

Υπό το φως το  νόµου για τα Τρόφιµα, τα Φάρµακα και τα Καλλυντικά [FFDCA], 

η ∆ιοίκηση Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) ρυθµίζει τα ζητήµατα που αφορούν 

τα τρόφιµα, τα φάρµακα, τα καλλυντικά και τα προϊόντα ιατρικής. Η FDA 
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χρησιµοποιεί τις αρµοδιότητές της σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο για να 

εξασφαλίσει ότι τα τρόφιµα και τα φάρµακα που έχουν προέλθει από τις 

εφαρµογές της βιοτεχνολογίας είναι ασφαλ  για να καταναλωθούν. 

Επιπρόσθετα, η FDA είναι η αρχή η οποία είναι κυρίως υπεύ

ή

θυνη για τη ρύθµιση 

ς παραγωγής ζώων που έχουν υποστεί κάποιου είδους µετάλλαξης. Ο νόµος 

ς

 να διεξάγουν µία ανάλυση κινδύνων στο περιβάλλον δεν 

παιτεί όµως οι αρχές να λάβουν αποφάσεις βασισµένες σε αυτήν την 

τη

περί  Προστασίας των Φυτών [PPA] δίνει στην Υπηρεσία Επιθεώρησης της 

Υγείας των Ζώων και Φυτών (APHIS) την εξουσία να ρυθµίζει πιθανές ασθένειες 

των φυτών, προκειµένου να εξασφαλίσει την προστασία των εµπορεύσιµων 

σοδειών και του περιβάλλοντος. Η APHIS προσπαθεί να θέσει ρυθµιστικούς 

περιορισµούς στην εισαγωγή, µεταφορά και φυτεία µεταλλαγµένων φυτών.  

 

Σύµφωνα µε το νόµο για τα εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα και ποντικοφάρµακα 

[FIFRA] την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) λαµβάνει ρυθµιστικές 

δράσεις για τα µεταλλαγµένα φυτά που έχουν τροποποιηθεί για να παράγουν 

κάποια µικροβιοκτόνο ουσία, τόσο για να επιβεβαιώσουν ότι η παραγωγή µιας 

τέτοιας ουσίας σε ένα φυτό είναι ασφαλής για το περιβάλλον όσο και για να 

θέσουν τα επιτρεπτά επίπεδα παρουσίας αυτού του µικροβιοκτόνου στη 

διατροφική αλυσίδα.  

 

Συµπληρωµατικά στα παραπάνω νοµοθετήµατα τα οποία δίνουν στις διάφορες 

αρχές συγκεκριµένες κανονιστικές αρµοδιότητες και εξουσίες, ο Εθνικός Νόµος 

για την Προστασία του Περιβάλλοντος (NEPA) επιβάλλει µια διαδικασία κατά την 

οποία οι οµοσπονδιακές αρχές θα πρέπει να αξιολογούν την περιβαλλοντική 

επίδραση των µεγάλων οµοσπονδιακών δράσεων που σηµαντικά επηρεάζουν 

την ποιότητα του ανθρώπινου περιβάλλοντο . Πάντως, παρόλο ότι ο NEPA 

απαιτεί από τις αρχές

α

αποτίµηση. Ακόµα, οι διάφορες αρχές έχουν τη διακριτική ευχέρεια να θέσουν 

ρητές απαγορεύσεις από τις απαιτήσεις του NEPA. Η FDA, για παράδειγµα, είχε 

θέσει ρητή απαγόρευση σε εγκεκριµένα πρόσθετα φαγητού. Τέλος, πολλές 
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δράσεις της EPA έχουν εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του NEPA, διότι είναι από 

µόνες τους περιβαλλοντικές αναλύσεις.  

 

Ένας αριθµός από παράγοντες καθορίζουν το ποιοι νόµοι και κανονισµοί 

εφαρµόζονται σε έναν γεν τικά τροποποιηµένο οργανισµό ή σε ένα προϊόν ου 

έχει προέλθει από αυτόν, λαµβάνοντας υπόψη και: 

- Το στάδιο ανάπτυξης (πχ. αν βρίσκεται ακόµα στο εργαστήριο, αν έχει 

δοκιµασθεί ή αν είναι έτοιµο για εµπορική χρήση στις Η.Π.Α.) 

- Τις µελλοντικές του χρήσεις (πχ. εάν προορίζεται για βιο-αντιµετώπιση 

µόλυνσης ή για βιο-έλεγχο ενός άλλ

ε π

ου οργανισµού, ή για φάρµακο είτε για 

τους ανθρώπους είτε για τα ζώα και τέλος εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 

φυτό να γίνει βλαπτικό, ή εάν 

 

Καθ

τα ζ  ώστε να 

ευρ

χηµ

χαρακτηριστικών µέσω της βιοτεχνολογίας θα δηµιουργήσει ποικιλίες φυτών και 

τους 

οµοθέτες. Οι οµοσπονδιακοί ρυθµιστές που είναι υπεύθυνοι για την επιθεώρηση 

σαν τροφή χωρίς να είναι απαραίτητα η πρωταρχική του χρήση) 

- Τον τύπο πιθανών κινδύνων (πχ. εάν είναι βλαπτικό για τα φυτά ή περιέχει 

ένα νέο γενετικό υλικό που µπορεί να κάνει ένα 

υπάρχει πιθανότητα να απελευθερώσει εστίες µόλυνσης στην ατµόσφαιρα ή 

το νερό) και 

- Τον τύπο του οργανισµού (πχ. εάν είναι ζώο, φυτό ή µικροοργανισµός) 

ώς η εφαρµογή της βιοτεχνολογίας προοδεύει, είναι ξεκάθαρο ότι τα φυτά και 

ώα µπορούν να τροποποιηθούν µέσω της γενετικής µηχανικής, έτσι

αποτελέσουν όχι µόνο πηγές τροφίµων, αλλά ακόµα και παραγωγούς µιας 

είας γκάµας ουσιών που έχουν αξία σαν µέσα θεραπείας, σαν βιοµηχανικά 

ικά και άλλα υψηλής αξίας προϊόντα. Η ικανότητα εισαγωγής νέων 

ζώων για σκοπούς που δεν είχαν προηγουµένως οραµατιστεί από 

ν

της υγείας, της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των τροποποιηµένων 

οργανισµών και των προϊόντων τους θα συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν 

προκλήσεις χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα νοµοθεσία για να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά αυτά τα θέµατα.  
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44..55  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ  

  ο

40/1883[94] για τον «Καθορισµό των µέτρων και 

για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων 

ικροοργανισµών στο περιβάλλον», και 95267/1893[95] για τον «Καθορισµό των 

 χρήση γενετικά τροποποιηµένων 

ικροοργανισµών», πραγµατοποιήθηκε η εναρµόνιση µε τις διατάξεις των 

σµένη χρήση 

ενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών» αντίστοιχα, που είχαν δηµοσιευθεί 

η έ

ι

                                                

 

4.5.1 Η Ελληνική Νοµοθεσία για τους ΓΤΟ 
 
Για τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται στη χώρα µας υπήρχαν λίγα διαθέσιµα 

στοιχεία. Τα σχετικά ευρήµατα της έρευνάς µου είναι τα ακόλ υθα: 

 

Με τις Υπουργικές Αποφάσεις 887

των όρων 

µ

µέτρων και των όρων για την περιορισµένη

µ

οδηγιών 90/220/ΕΟΚ «για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων 

οργανισµών στο περιβάλλον» και 90/219/ΕΟΚ «για την περιορι

γ

στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ L 117 8/5/1990) [96 ]. Με βάσ τις συγκεκριµ νες Υπουργικές Αποφάσεις 

«Αρµόδια Αρχή» για την παραλαβή και τη βεβαίωση παραλαβής της 

γνωστοποίησης και γενικά για την εφαρµογή των διατάξεων των συγκεκριµένων 

αποφάσεων ορίζετα  το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων (Γεν. ∆/νση Περ/ντος), το οποίο στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του 

συντονίζει τα συναρµόδια Υπουργεία για τη λήψη και την εφαρµογή των 

αναγκαίων µέτρων που απαιτούνται για τη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ, ώστε να 

αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες για τη ∆ηµόσια Υγεία και το Περιβάλλον.  

 

 
94 Υπουργική Απόφαση 88740/1883 (ΦΕΚ 1008Β/11/12/1995) «Καθορισµός µέτρων και όρων για 
τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών στο περιβάλλον».  
95 Υπουργική Απόφαση 95267/1893 (ΦΕΚ 1030Β/14/12/1995) «Καθορισµός µέτρων και όρων για 
την περιορισµένη χρήση γενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών».  
96 Οι Οδηγίες 90/220/ΕΟΚ και 90/219/ΕΟΚ έχουν ξαναεξεταστεί, βλ. και σ. 71 παρούσας µελέτης. 
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Περαιτέρω, µας δόθηκε η πληροφόρηση[97] ότι εφαρµόζονται στην Ελλάδα οι 

εξής Κανονισµοί:  

 

Σχετικά µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 258/97[98] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 «για τα νέα τρόφιµα και τα νέα συστατικά 

οφίµων», αυτός, σύµφωνα µε το άρθρο 1, αφορά τη διάθεση νέων τροφίµων ή 

οινότητας, τροφίµων ή συστατικών τροφίµων, τα οποία δεν 

χουν, µέχρι σήµερα, χρησιµοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση µέσα 

πίµως τροποποιηµένη 

ρωτοταγή µοριακή σύνταξη,  

ρ ι µ υ ο

 

 ή αναπαραγωγής και έχουν ακινδύνως 

α τα οποία έχει εφαρµοστεί µέθοδος 

                                                

τρ

νέων συστατικών τροφίµων στην αγορά της Κοινότητας και ρυθµίζει τη διάθεση, 

στην αγορά της Κ

έ

στην Κοινότητα και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 

α) τρόφιµα και συστατικά τροφίµων που περιέχουν ή συνίστανται από γενετικά 

τροποποιηµένους οργανισµούς, κατά την έννοια της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, 

β) τρόφιµα και συστατικά τροφίµων που παράγονται από γενετικά 

τροποποιηµένους οργανισµούς, αλλά δεν περιέχουν τέτοιους οργανισµούς, 

γ) τρόφιµα και συστατικά τροφίµων µε νέα ή σκο

π

δ) τρόφιµα και συστατικά τροφίµων τα οποία συντίθενται ή έχουν αποµονωθεί 

από µικροοργανισµούς, µύκητες ή φύκη, 

ε) τ όφιµα κα  συστατικά τροφί ων τα οποία συντίθενται ή έχο ν απ µονωθεί 

από φυτά, και συστατικά τροφίµων τα οποία έχουν αποµονωθεί από ζώα, εκτός

από τρόφιµα και τα συστατικά τροφίµων που έχουν ληφθεί από παραδοσιακές 

πρακτικές πολλαπλασιασµού

χρησιµοποιηθεί ως τρόφιµα και κατά το παρελθόν και  

στ) τρόφιµα και συστατικά τροφίµων γι

παραγωγής που δεν χρησιµοποιείται ευρέως, εφόσον η µέθοδος αυτή προκαλεί 

στη σύνθεση ή τη δοµή των τροφίµων ή των συστατικών τροφίµων σηµαντικές 

 
97 Κος Κ. Αναγνώστου, Υπάλληλος ∆ιεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αρµόδιος σε Θέµατα ΓΤΟ. 
98 ΕΕ L 43 27/01/1997 σ. 1-7 
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αλλαγές που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, το µεταβολισµό ους ή την 

περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύµητες ουσίες.  

 τ

 

- δεν πρέπει να παρουσιάζουν κίνδυνο για τον καταναλωτή, 

τούν σε βαθµό που η συνήθης τους κατανάλωση να θίγει τον 

καταναλωτή, από άποψη θρεπτικής αξίας. 

 

 κράτος µέλος, κατόπιν νέων 

θεω

προ για την υγεία του ανθρώπου ή το 

περιβάλλον, µπορεί να περιορίζει προσωρινά ή να αναστέλλει την εµπορία και 

 

ποποιηµένες ουσίες σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,9% να το 

γνωστοποιούν στο καταναλωτικό κοινό αναγράφοντας το γεγονός αυτό στη 

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισµού, τα τρόφιµα ή 

συστατικά τροφίµων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού: 

 

- δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή, 

- δεν πρέπει να διαφέρουν από τα τρόφιµα ή συστατικά τροφίµων που 

αντικαθισ

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 12, εάν ένα

στοιχείων ή επανεκτίµησης των υπαρχόντων, έχει συγκεκριµένους λόγους που 

ρεί ότι η χρήση ενός τροφίµου ή συστατικού τροφίµου που είναι σύµφωνο 

ς τον παρόντα κανονισµό ενέχει κινδύνους 

χρήση του τροφίµου ή του συστατικού τροφίµου στην επικράτειά του, θα πρέπει 

δε να ενηµερώνει αµέσως τα άλλα κράτη-µέλη και την Επιτροπή, αιτιολογώντας 

την απόφασή του. 

Από τις 7 Νοεµβρίου του 2003 ισχύει ο νέος κανονισµός της ΕΕ, ο 1829/2003 για 

τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές. Αυτός επιβάλλει στους 

παραγωγικούς και εµπορικούς φορείς οι οποίοι  θέτουν σε κυκλοφορία προïόντα 

που περιέχουν τρο

σήµανση του προïόντος. Από τις 10 Νοεµβρίου ξανάρχισε η διαδικασία έγκρισης 

εισαγωγής και κυκλοφορίας µεταλλαγµένων, µε πρώτο τον αραβόσιτο ΒΤ11. Την 

απόφαση έγκρισης πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύει για δέκα χρόνια 
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για όλα τα κράτη-µέλη της Ένωσης, µετά τη µεταφορά της στο εσωτερικό τους 

∆ίκαιο. Στην Ελλάδα δεν έχει ακόµα εναρµονιστεί µε το ∆ίκαιο της χώρας.  

 

Αντίστοιχα, οι διατάξεις των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 641/2004 της Επιτροπής της 

6ης Απριλίου 2004 (ισχύει από τις 18 Απριλίου 2004), 65/2004 της Επιτροπής 

της 14ης Ιανουαρίου 2004 (ισχύει από 16 Ιανουαρίου 2004) και 1830/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 

(ισχύει από τις 7 Νοεµβρίου 2003), εφαρµόζονται από τις Αρµόδιες Αρχές της 

ραπεί η είσοδος των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στην 

υρωπαϊκή Ένωση, αρκετοί επιστήµονες και οργανώσεις πολιτών, 

υµπεριλαµβανοµένων και της Ελλάδος, θεωρούν ότι έτσι άνοιξε νέα περίοδος 

ρώπη. Επτά χώρες µέλη της ΕΕ - 

εταξύ τoυς και η Ελλάδα[99] - αντιδρούν έντονα στη συνύπαρξη καλλιεργειών 

ε ένα γιγαντιαίο επικίνδυνο πείραµα, 

 µεγαλύτερο ίσως που έγινε στον πλανήτη. Σε εκστρατεία που οργανώθηκε 

ο

                                                

Χώρας µας.  

 

 

4.5.2 Η ∆ράση Οργανώσεων στην Ελλάδα 
 
Με το να επιτ

Ε

σ

κινδύνων για τη δηµόσια υγεία σε όλη την Ευ

µ

ΓΜΟ µε καλλιέργειες φυσικών οργανισµών.  

 

Σε αρκετές χώρες της ΕΕ, εκπρόσωποι οικολογικών και καταναλωτικών 

οργανώσεων, βιοκαλλιεργητών και αγροτικών φορέων εκφράζουν, µε διάφορους 

τρόπους, την αντίθεσή τους στην καλλιέργεια και κυκλοφορία ΓΜΟ. Ορισµένοι 

υποστηρίζουν ότι γινόµαστε πειραµατόζωα σ

το

από το περιοδικό OIKO  - ένθετ  της εφηµερίδας ‘‘Η Καθηµερινή’’ - αναφορικά µε 

τους µεταλλαγµένους οργανισµούς και τη µεταχείρισή τους από την ευρωπαϊκή 

και εθνική νοµοθεσία, υποστηρίχθηκε ότι η Ελλάδα πρέπει να κηρυχθεί ελεύθερη 

 
99Θ. Μπατρακούλης, «Γενετικά Μεταλλαγµένοι Οργανισµοί: Εµπειρίες και δηµόσιος διάλογος 
στην Ελλάδα», http://www.antibaro.gr/society/batrakoulhs_gmo.php 
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από µεταλλαγµένα, καλώντας τους αναγνώστες να εκφράσουν την γνώµη τους 

για τους ΓΤΟ, συµµετέχοντας σε σχετική ψηφοφορία. 

 

Στην Ελλάδα, η δράση της Greenpeace είναι αρκετά έντονη. Στη µηνιαία έκδοση 

της εφηµερίδας “BioKosmos News”[100 ], η Greenpeace έχει δηµοσιεύσει έναν 

«Οδηγό Καταναλωτών» όπως τον ονοµάζει, και στον οποίο µπορεί κάθε 

ενδιαφερόµενος να βρει: 

 

α) ποιες εταιρίες πιστοποιούν ότι τα προϊόντα τους προέρχονται από ζώα που 

δεν έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς και οι οποίες προσκοµίζουν 

συστηµατικά πιστοποιητικά για την καθαρότητα των χρησιµοποιούµενων 

ζωοτροφών,  

 

β) ποιες εταιρίες δηλώνουν εγγράφως ότι τα προϊόντα τους προέρχονται από 

ζώα που δεν έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς, χωρίς όµως να 
προσκοµίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά, καθώς τι  εταιρίες που έχουν δώσει 

ασαφείς απαν

ς

τήσεις και  

άλογος[101] ο οποίος είχε δηµοσιευθεί στη συγκεκριµένη 

κδοση: 

 

 

 

 

 
                                                

 

γ) ποιες εταιρίες δεν έχουν απαντήσει στο σχετικό ερωτηµατολόγιο της 

Greenpeace για το αν τα προϊόντα τους προέρχονται ή είναι πιθανό να 

προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς. 

Παρακάτω φαίνεται ο κατ

έ

 
100 BioKosmos News, Μηνιαία ενηµερωτική έκδοση για τον βιοκαταναλωτή, Ιούνιος 2004, τεύχ.17 
101 Βλ. Παράρτηµα ΙV σ.176: «Οδηγός Καταναλωτών» όπως δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της 
Greenpeace. 
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Η Greenpeace σε γενικές γραµµές αντιτίθεται στην απελευθέρωση των γενετικά 

τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον επειδή θεωρεί ότι α) οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι ανυπολόγιστοι και µη αναστρέψιµοι, β) οι κίνδυνοι 

για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων (µέσω των ζωοτροφών) είναι εν 
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πολλοίς άγνωστοι, γ) η απελευθέρωση των γενετικά τροποποιηµένων 

οργανισµών απειλεί άµεσα τη βιοποικιλότητα και κατ’ επέκταση την οικολογική 

ισορροπία και τη διατροφική ασφάλεια και δ) θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές.  

 

ό

»

µεγάλο ποσοστό, οι τοπικές κοινωνίες 

ν υ

Ελεύθερες από Μεταλλαγµ e 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Ακόµα, µε δηµοσίευµα της “City Press” 102, ο διευθυντής του ελληνικού γραφείου 

της Greenpeace, Νίκος Χαραλαµπίδης, τονίζει, όπως φαίνεται και στο χάρτη, τι 

οι περισσότερες Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις σε όλη τη χώρα έχουν 

πει «όχι  στη χρήση µεταλλαγµένων 

προϊόντων. 

Η συνεργασία της Greenpeace µε τις 

Νοµαρχίες της χώρας έδειξε ότι, σε 

ένους Οργανισµούς. Η Greenpeac

ρωτοβουλίες οργανώσεων που δρουν

ασπίσουν τις κοινωνίες τους και το

αντιλαµβάνονται τους κινδύνους που 

ενέχουν τα µεταλλαγµένα για την 

ελληνική γεωργία, τη γεία και το 

περιβάλλον και δηλώνουν την πρόθεσή 

τους να ανακηρύξουν τις περιοχές τους 

σε Ζώνες 

ταυτόχρονα, συνεργάζεται και στηρίζει π

σε τοπικό επίπεδο, µε σκοπό να προ

περιβάλλον από τα µεταλλαγµένα.  

 
102 «Στο πιάτο µας τα µεταλλαγµένα µέσω των ζωοτροφών», City Press, Πέµπτη 17 Ιουνίου 2004 
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44..66  ΆΆΛΛΛΛΕΕΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΕΕΣΣ  

  

Ακολουθώντας τις κινήσεις των Ευρωπαίων σε σχέση µε τους ΓΤΟ, η Κυβέρνηση 

της Ιαπωνίας[ 103 ], σαν απάντηση στις ανησυχίες των καταναλωτών, εξέδωσε 

οδηγίες υποχρεωτικής σήµανσης των τελικών προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ. 

Μια Επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη ανάπτυξης κανόνων σήµανσης 

ιδρύθηκε το 1997 κάτω από την κηδεµονία του Υπουργού Γεωργίας, ∆ασοκοµίας 

και Αλιείας. Το κοινό κλήθηκε να σχολιάσει το σχέδιο - νόµου και η Επιτροπή 

 10,000 σύµφωνες γνώµες. Το σύστηµα σήµανσης θα έχει 

φαρµογή σε µια ποικιλία προϊόντων τροφίµων, περισσότερα από τα οποία 

ονται στην παραδοσιακή Γιαπωνέζικη διατροφή η οποία περιέχει 

ο του 

999 στα µεγαλύτερα λιµάνια της χώρας, επιθεωρήσεις των εισαγόµενων 
                                                

4.6.1 Ιαπωνία 

έλαβε πάνω από

ε

συµπεριλαµβάν

γενετικά τροποποιηµένα υλικά όπως µεταλλαγµένο καλαµπόκι, σόγια, πατάτες 

και σπόρους ελαιοκράµβης. Τα πρότυπα σήµανσης εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 

2000 και η συµµόρφωση µε αυτά θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτική από τον 

Απρίλιο του 2001.  Ο στόχος αυτού του συστήµατος σήµανσης των προϊόντων 

ήταν να παρέχει στους καταναλωτές επαρκείς πληροφορίες, ώστε να είναι σε 

θέση να κάνουν από µόνοι τους µία συνετή επιλογή για τη διατροφή τους.  

 

Όπου η παρουσία γενετικά τροποποιηµένου υλικού δεν µπορούσε να 

αποδειχθεί, αλλά ο παραγωγός δεν µπορούσε να αποκλείσει ότι κάποια γενετικά 

τροποποιηµένα συστατικά έχουν χρησιµοποιηθεί, τότε αυτό θα πρέπει να 

φαίνεται στην ετικέτα του προϊόντος. Ακόµα, είχε υλοποιηθεί ένα εθελοντικό 

σύστηµα σηµατοδότησης των προϊόντων των ελεύθερων από γενετικά 

τροποποιηµένα ουσίες.  

 

Ο Υπουργός Γεωργίας, ∆ασοκοµίας και Αλιείας ξεκίνησε, το φθινόπωρ

1
 

103 S. Zarrilli, “International Trade in Genetically Modified Organisms and Multilateral 
Negotiations, A New Dilemma for Developing Countries”, 5 July 2000 
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γενετικ  τροποποιηµένων προϊό των. Υπάρχουν προς το παρόν είκοσι δύο (22) 

ΓΤΟ που έχουν επίσηµα αναγνωριστεί ως ασφαλείς. Επιθεωρήσεις 

πραγµατοποιούνται για να βεβαιώσουν την ασφάλεια των ήδη αναγνωρισµένων 

ως ασφαλών προϊόντων, αλλά και για να διαχωριστούν από τα µη 

αναγνωρισµένα ως ασφαλή γενετικά τροποποι µένα προϊόντα. Σε ήδη 

επιθεωρηµένα προϊόντα µ

ά ν

η

πορεί να µην επιτραπεί η είσοδός τους αν βρεθεί ότι 

εν είναι στη λίστα µε τα εγκεκριµένα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα.  

ν υ

ο η ο µ σ

  
.6.2 Νέα Ζηλανδία 

στη συνεισφορά που οι 

ΓΤΟ µπορούν να φέρουν στη ζωή µας (ιδιαίτερα για ιατρικούς και θεραπευτικούς 

ηλανδία δεν υπάρχουν γενετικά τροποποιηµένες σοδειές 

 λ

ό  

                                                

δ

 

Στις 20 Ιανουαρίου του 2000, ο Υπουργός Γεωργίας, ∆ασοκοµίας και Αλιείας 

κυκλοφόρησε τον επίσηµο ορισµό των οργανικών γεωργικών και των οργανικών 

επεξεργασµέ ων προϊόντων πο  φτιάχνονται από γεωργικά προϊόντα έτσι ώστε 

να σταµατήσει η εξάπλωση οργανικών ετικετών µε τους διάφορους ορισµούς του 

κάθε παραγωγού. Τα γενετικά τροπ ποι µένα πρ ϊόντα είναι ανά εσα ε αυτά 

που δεν µπορούν να σηµανθούν µε τον όρο «οργανικά». Αυτό το νέο σύστηµα 

θα ξεκινούσε να έχει ισχύ από τον Οκτώβριο του 2000.  

4
Στη Νέα Ζηλανδία[ 104 ] οι ΓΤΟ ελέγχονται αυστηρώς από την ERMA 

(Environmental Risk Μanagement Authority). Η ERMA λειτουργεί υπό αυστηρούς 

νοµοθετικούς περιορισµούς και πάντα παράλληλα µε την επιφυλακτική 

προσέγγιση της κυβέρνησης όσον αφορά τους ΓΤΟ. Οι σχετικοί κανονισµοί 

έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους κατοίκους της Νέας Ζηλανδίας να 

απολαµβάνουν τις ευκαιρίες των οργανικών και συµβατικών γεωργικών 

καλλιεργειών, ενώ παράλληλα δεν κλείνουν την πόρτα 

σκοπούς). Στη Νέα Ζ

που καλλιεργούνται µε σκοπό την εµπορική εκµετά λευση, ενώ τα 

επεξεργασµένα τρόφιµα µπορούν να περιέχουν γενετικά τροποποιηµένα 

συστατικά υπ  την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται στην ετικέτα. Οι ΓΤΟ 

 
104 Βλ. υποσηµείωση αρ. 107 
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χρησιµοποιούνται στη Νέα Ζηλανδία κυρίως για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Οποιαδήποτε τροφή που είναι ή περιέχει γενετικά τροποποιηµένο 

υλικό θα πρέπει προηγουµένως να εγκριθεί σαν ασφαλή σύµφωνα µε τα 

Πρότυπα Ασφάλειας της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και θα πρέπει να έχει 

πλήρως κατανοητές ετικέτες.  

 

Τον Ι ύλιο του 2001, η Επιτροπή για τους ΓΤΟ γνωστοποίησε τα αποτελέσµ τα 

της 14µηνης έρευνάς της για τους κινδύνους και τα οφέλη της γενετικής 

τροποποίησης. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η Νέα Ζηλανδία θα έπρεπε να 

προχωρήσει, αλλά µε προσεκτικά βήµατα προς το επιτρεπτό της γενετικής 

τροποποίησης. Επίσης, η αναστολή µε διάρκεια 2 χρόνων που είχε τεθεί για τα 

µεταλλαγµένα έληγε στις 29 Οκτωβρίου 2003. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά 

η ERMA µπορούσε και πάλι να αρχίσει να ψάχνει εφαρµογές για την 

απελευθέρωση των ΓΤΟ. Η E

ο  α

RMA µπορεί να εγκρίνει µια εφαρµογή µόνο όταν: 

) έχει πλήρης πληροφορίες για τις επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον, τη 

  

                                                

α

δηµόσια υγεία, την κοινωνία και την οικονοµία, β) η απελευθέρωση των ΓΤΟ είναι 

σύµφωνη µε τα αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα υγείας που 

τίθενται από το νόµο και γ) τα οφέλη της συγκεκριµένης εφαρµογής υπερέχουν 

των κινδύνων. Για τις αποφάσεις της ERMA για έγκριση ή αποκήρυξη µιας 

εφαρµογής µπορεί να γίνει προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Αν η απόφαση 

προχωρήσει, τότε η κατάσταση παρακολουθείται, ενισχύεται και βελτιώνεται από 

το Υπουργείου Γεωργίας  και ∆ασολογίας σε συνδυασµό µε την ERMA.  

4.6.3 Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία 
Επίσης, η υπεύθυνη αρχή για τα τρόφιµα στην Αυστραλία και τη Νέα 

Ζηλανδία[105] (Australian-New Zealand Food Authority-ANZFA) έχει δηµιουργήσει 

πρότυπα για τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς που τέθηκαν σε ισχύ  

στις 13 Μαΐου του 1999. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν από την ANZFA να 

πραγµατοποιήσει έναν έλεγχο ασφάλειας πριν τα προϊόντα διοχετευθούν στην 

 
105 C. Foster, N. Franz, “Australian and New Zealand Introduce GM Food Labeling Laws” 
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αγορά. Επίσης, θωρείται αναγκαία και η σηµατοδότηση των τροφίµων που είναι 

ουσιαστικά διαφορετικά από τα αντίστοιχα συµβατικά. Λίγο αργότερα, ο 

Υπουργός Υγείας της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας συµφώνησαν ότι η 

εκταθεί σε όλα τα γενετικά τροποποιηµένα 

 

µ ρ

οϊόν έχει παραχθεί µέσω 

γενετικής τροποποίησης. Η Επιτροπή που εγκαθιδρύθηκε για αυτόν τον σκοπό 

ενικές αρχές και µοντέλα για εθελοντικές δηλώσεις, διαδικασίες 

σηµατοδότηση θα έπρεπε να επ

τρόφιµα για λόγους ενηµέρωσης των καταναλωτών.  

4.6.4 Καναδάς 
Στον Καναδά[ 106 ], το Καναδικό Συµβούλιο ∆ιανοµέων προϊόντων µπακαλικής, 

που αντιπροσωπεύει περίπου των 80% των Καναδικών Αλυσίδων Λιανικής, 

συµφώνησαν το Σεπτέµβριο του 1999 να αναπτύξουν ένα εθελοντικό σύστηµα 

σήµανσης των γενετικά τροποποιηµένων τροφί ων σε συνε γασία µε το Γενικό 

Καναδικό Συµβούλιο Προτύπων και ορισµένους µετόχους από τη βιοµηχανία, 

περιβαλλοντικές και καταναλωτικές οµάδες και ακαδηµαϊκούς. Η ετικέτα πάνω 

στο προϊόν θα δείχνει εάν ένα συγκεκριµένο πρ

έχει αναπτύξει γ

που επιβεβαιώνουν την αληθινότητα αυτών των δηλώσεων, αρχές ενός 

µηχανισµού πιστοποίησης και ορισµούς που θα είναι κατανοητοί και περιεκτικοί. 

Η Καναδική Κυβέρνηση υποστήριξε αυτήν την προσέγγιση µε την ελπίδα να είναι 

σύµφωνη µε τα καθήκοντα του διεθνούς εµπορίου.  

  

Ο κ

αυτά, γενετικής τροποποιηµένης σόγιας και καλαµποκιού εξαιρέθηκαν από τον 

                                                

4.6.5 Ταϊλάνδη 
Το 1994, η νοµοθεσία της Ταϊλάνδης[ 107 ] για την αποµόνωση των φυτών 

επεκτάθηκε για να καλύψει και τους ΓΤΟ. Από τότε, η απελευθέρωση στο 

περιβάλλον και η εισαγωγή γενετικά τροποποιηµένων σπόρων υποβάλλονταν σε 

αυστηρούς ελέγχους. ι Αρχές της Ταϊλάνδης ενέ ριναν µόνο την απελευθέρωση 

ΓΤΟ στο περιβάλλον µόνο για πειραµατικούς σκοπούς. Η εισαγωγή, παρόλα 

 
106 Βλ. υποσηµείωση αρ. 107 
107 Βλ. υποσηµείωση αρ. 107 
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περιορισµό και δεν χρειάζεται να περάσουν από διαδικασία έγκρισης. Σε 

απάντηση στις ανησυχίες των καταναλωτών, η ∆ιοίκηση Τροφίµων και 

αρµάκων της Ταϊλάνδης θεωρούσε ότι έπρεπε να επιβάλλει σύστηµα 

µανσης των προϊόντων που είχαν ΓΤΟ, του οποίου η ισχύς θα 

Φ

υποχρεωτικής σή

ξεκινούσε από το 2001.  

 

4.6.6 Κορέα 
Η ∆ηµοκρατία της Κορέας[ 108 ] θέσπισε νοµοθεσία το Μάρτιο του 2000, που 

αφορούσε την υποχρεωτική σήµανση της γενετικά τροποποιηµένης σόγιας και 

του καλαµποκιού. Η ισχύς αυτής της νοµοθεσίας θα ξεκινούσε το 2001.  

  
4.6.7 Μεξικό  

ε εκτός του Μεξικού, να έχουν ετικέτα που να καθορίζει 

ν τύπο της γενετικής τροποποίησης που έχει επέλθει στο προϊόν.  

Το Μάρτιο του 2000, η Μεξικανική Σύγκλητος[ 109 ] οµόφωνα ενέκρινε την 

αναδιάρθρωση του Νόµου για την Υγεία, έτσι ώστε τα µεταλλαγµένα τρόφιµα, 

είτε παράγονται εντός είτ

το

  

ι οποίοι 

ποτελούν ζώνες φρούρησης και όπου καλλιεργούνται γενετικά τροποποιηµένες 

θηκε ότι οι 

µερικανοί καταναλωτές αποδέχονται πολύ περισσότερο τους γενετικά 
                       

4.6.8 Ρωσία 
Τέλος, στη Ρωσία[ 110 ], δεν υπάρχουν ακόµα γενετικές τροποποιηµένες 

καλλιέργειες. Εντούτοις, όµως, υπάρχουν εφτά δοκιµαστικοί αγροί ο

α

φυτά. 

 

Κλείνοντας την ανάλυση αυτή, είναι σκόπιµο να αναφερθούν τα αποτελέσµατα 
έρευνας[111] που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη το 2001 σχετικά 

µε τη βιοτεχνολογία σε οµάδες καταναλωτών. Από αυτήν βρέ

Α
                         
108 Βλ. υποσηµεί

 
ωση αρ. 107 

109 Βλ. υποσηµείωση αρ. 107 

‘Does Contain’ Vs ‘Does not Contain’: Does it matter which GMO 
mic Publishers, 2003 

110 Βλ. υποσηµείωση αρ. 107 
111 J. M. Crespi, S. Marette, “ 
Label is used?”, Kluwer Acade
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τροποποιηµένους οργανισµούς από ότι οι Ευρωπαίοι, µε µόνο το 21% των 

Αµερικανών να αισθάνονται ότι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα θέτουν 

κινδύνους για την ασφάλειά τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους Σουηδούς 

είναι 65%, για τους Πορτογάλους 62%, τους Αυστριακούς 60%, τους Γερµανούς 

7%, τους Ολλανδούς 48%, τους Βρετανούς 39%, τους Γάλλους 38% και τους 

ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ιταλούς 30%. Σε αντίστοιχη έρευνα στην Ιαπωνία βρέθηκε ότι το 70% των 

καταναλωτών δείχνουν διστακτικότητα απέναντι στην αγορά τροποποιηµένων 

τροφίµων µε το 80% να δείχνει µια επιθυµία για υποχρεωτική σήµανση των 

προϊόντων. Τέλος, ενώ η Ιαπωνία κα πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

υποχρεωτικό σύστηµα σήµανσης των ΓΤΟ, οι ΗΠΑ δεν έχουν.  
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ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ   //   ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   

  
πως κάθε νέα τεχνολογία, η βιοτεχνολογία φυτών συνοδεύεται, όπως είδαµε, από 

ιθανά οφέλη, αλλά και κινδύνους που είναι δύσκολο να προβλεφθούν εκ των 

ροτέρων. Η ιστορία έχει δείξει ότι ορισµένες φορές τα οφέλη από την εισαγωγή 

έων τεχνολογιών ξεπερνούν κατά πολύ τις προβλέψεις των δηµιουργών τους (π.χ. 

λεκτρονικοί υπολογιστές). Άλλες φορές πάλι, αποδείχθηκε ότι οι ζηµιές που 

ροκλήθηκαν από την εισαγωγή των τεχνολογιών αυτών ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 

φέλη της υιοθέτησής τους (π.χ. πυρηνική ενέργεια).  

Από την παραπάνω άλυση, φαίν ότι ο µεγαλύτερος φόβος δεν προέρχεται 

από τους ΓΤΟ αυτού , α από την άγνοια για ην επιστήµη και την 

τεχνολογία. Παράλληλα, η δυσπιστία των υρωπαίων καταναλωτών για τους ΓΤΟ, 

ία της επιστηµονικής έρευνας. 

ιο συγκεκριµένα, τα βασικά προβλήµατα των ΓΤΟ τα οποία κάνουν τους 

λη η δυνατότητα των ΓΤΟ να ανακουφίσουν την πείνα σε χώρες του 

ίτου κόσµου, η ικανότητα προστασίας του περιβάλλοντος µέσω µη χρήσης 

χηµικών στις καλλιέργειες, αφού τα ίδια τα φυτά θα µπορούν να παράγουν τα 

Ό

π

π

ν

η

π

ο

 

αν εται 

ς καθαυτούς λλά  τ

 Ε

αλλά και τα διάφορα διατροφικά προβλήµατα που έχουν κατά καιρούς προκύψει 

(π.χ. «τρελές αγελάδες»), έχει στρέψει το ενδιαφέρον τους προς τα βιολογικά 

προϊόντα.  

 

Συνοπτικά, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τους ΓΤΟ εστιάζονται κυρίως στην 

απειλή της προστασίας του περιβάλλοντος, την ελευθερία του εµπορίου και της 

οικονοµικής δραστηριότητας και λιγότερο στην ελευθερ

Π

καταναλωτές αρκετά δύσπιστους απέναντι σε αυτούς είναι οι αλλεργίες που µπορεί 

να προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισµό, η τοξικότητά τους, τα κοινωνικά και 

ηθικά προβλήµατα, ο κίνδυνος απώλειας της βιοποικιλότητας και το ενδεχόµενο 

µόλυνσης των συµβατικών καλλιεργειών µέσω µεταφοράς γύρης.  

 

Από την άλ

τρ
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φυτοφάρµακα που θα έχουν ανάγκη, η δυνατότητα επίτευξης καλύτερης ποιότητας 

και περισσότερων θρεπτικών συστατικών σε φρούτα και λαχανικά, καθώς και η 

δηµιουργία µεγαλύτερων και ανθεκτικότερων σοδειών µε χαµηλότερο κόστος είναι 

µερικά από τα πλεονεκτήµατα των ΓΤΟ που έχουν δηγή ει πολλούς επιστήµονες 

και καταναλωτές να τους αντιµετωπίζουν ακριβώς όπως και τα συµβατικά τρόφιµα, 

καθώς µάλιστα µέχρι στιγµής δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες από την 

κατανάλωση τέτοιων προϊόντων.  

 

ο σ

ίδαµε, επίσης, ότι το έδαφος στο οποίο καλλιεργούνται µεταλλαγµένες σοδειές 

περιβάλλον προϊόντων. Η Λευκή Βίβλος η οποία 

ηµιούργησε την EFSA, η EFSA µια χωριστή νοµική οντότητα ανεξάρτητη από τα 

πιτύχει το σκοπό 

ς σχετικά µε τη γενική ασφάλεια της υγείας των ανθρώπων και της προστασία του 

Ε

αυξάνεται µε πρωτοφανείς ρυθµούς, µεγαλύτερους από αυτούς κάθε άλλης νέα 

τεχνολογίας σχετικής µε την αγροτική βιοµηχανία. Επιπρόσθετα, το διεθνές εµπόριο 

των ΓΤΟ πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές που έχουν συµφωνηθεί 

από τα µέλη του ΠΟΕ και ότι κανόνες σχετικοί µε τους ΓΤΟ προκύπτουν και από 

ειδικές πολυµερείς συµφωνίες που δεν έχουν απαραίτητα άµεση σχέση µε το 

περιβάλλον του εµπορίου, όπως το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης.  

 

Στη συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης, είδαµε ότι η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος 

εισαγωγέας τροφίµων και στοχεύει, µε τις ενέργειές της, στη αποφυγή εισόδου 

επικίνδυνων για την υγεία και το 

δ

λοιπά όργανα της ΕΕ που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της για την 

πραγµατοποίηση αναλύσεων κινδύνων σχετικών µε την ασφάλεια των τροφίµων και 

ζωοτροφών και την παροχή ανεξάρτητων συµβουλών, τα συστήµατα ταχείας 

προειδοποίησης µε τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-µέλη µπορούν 

και δρουν γρήγορα σε περίπτωση απειλής κινδύνου στην ασφάλεια των τροφίµων 

και ζωοτροφών και τέλος, η Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου είναι τα βασικά εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ για να ε

τη

περιβάλλοντος.  
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Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία σχετικά µε τους ΓΤΟ, είδαµε ότι αυτή 

συνίσταται από ορισµένες βασικές Οδηγίες και Κανονισµούς, αλλά και από άλλα 

νοµοθετήµατα αι της οποίας στόχος είναι η προστασί  της υγείας, του 

περιβάλλοντος και η εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ασφαλών και υγιεινών 

ΓΤ προϊόντων στην ΕΕ.  

 

Αντίθετα, στη συνέχεια της παραπάνω µελέτης, φάνηκε ότι η εικόνα στις ΗΠΑ για 

τους ΓΤΟ είναι πολύ διαφορετική από αυτήν στην ΕΕ. Στα εδάφη τους 

καλλιεργούνται από το 1996 εκατοµµύρια εκτάρια γενετικά τροποποιηµένων 

καλλιεργειών και τα προϊόντα της βιοτεχνολογίας ρυθµίζονται από τους ίδιους 

νόµους που ελέ

κ α  

γχουν την υγεία, την ασφάλεια, την αποτελεσµατικότητα και τις 

εριβαλλοντικές επιδράσεις παρόµοιων προϊόντων προερχόµενων από 

ι

ερνήσεως δύο Υπουργικές Αποφάσεις (88740/1883 και 

5267/1893, αντίστοιχα), προκειµένου να γίνει εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας 

ι

ντιµετώπιση µε αυτή των Ευρωπαίων 

αρατηρείται και στην Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη. Η Νέα Ζηλανδία δεν κλείνει την 

π

περισσότερο παραδοσιακές µεθόδους.  

 

Στην Ελλάδα, µέχρ  στιγµής, από τα στοιχεία που υπήρχαν στη διάθεσή µου, 

διαπιστώθηκε ότι για τις Οδηγίες 90/220/ΕΟΚ και 90/219/ΕΟΚ έχουν δηµοσιευτεί 

στην εφηµερίδα της Κυβ

9

µε τις διατάξεις των παραπάνω οδηγιών. Στη χώρα µας πρέπει, επίσης, να 

σηµειωθεί ότι είνα  σηµαντική και η δράση της GreenPeace η οποία έχει εκδώσει 

έναν «Οδηγό Καταναλωτών» στον οποίο µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να βρει 

πληροφορίες σχετικά µε το ποιες εταιρίες διακινούν ή όχι προϊόντα που περιέχουν ή 

έχουν προέλθει από ΓΤΟ.  

 

Κλείνοντας, είδαµε ότι αντίστοιχη α

π

πόρτα στη συνεισφορά που µπορεί να έχουν οι ΓΤΟ, ενώ ο Καναδάς προσπαθεί να 

αναπτύξει ένα εθελοντικό σύστηµα σήµανσης των γενετικά τροποποιηµένων 

τροφίµων. Στην Κορέα και το Μεξικό, τέλος, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ετικέτας 

πάνω στο µεταλλαγµένο προϊόν.  
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Συµπεραίνουµε, λοιπόν, από όλα τα προηγούµενα ότι η αποτίµηση των µέχρι 

σήµερα δεδοµένων σχετικά µε τις επιπτώσεις της εισαγωγής των ΓΤΟ στην υγεία και 

το περιβάλλον αποτελεί µια σηµαντική πτυχή όσον αφορά το θεµιτό ή αθέµιτο της 

υιοθέτησής τους. ∆ύο φαίνεται να είναι οι εκτιµήσεις που κυριαρχούν σχετικά µε τις 

πιβλαβείς συνέπειές τους. Για µεν την υγεία, µέσω της κατανάλωσης τροφών που 

ε  

 δηµιουργών τους.  

τιστές και οικολόγους, θεωρεί 

τι οι τεχνικές της µοριακής βιολογίας δηµιουργούν οργανισµούς που συνεπάγονται 

ε

περιέχουν ή βασίζονται σ  ΓΤΟ, η κυρίαρχη άποψη υποστηρίζει πως δε συντρέχει 

άµεσος λόγος ανησυχίας, καθώς εκτιµούνται ως «απίθανες» οι αρνητικές 

επιπτώσεις τους. Αντίθετα, διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις για «πιθανές 

αρνητικές» επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον. Όσον αφορά τις ωφέλιµες 

συνέπειες των ΓΤΟ, τα δεδοµένα είναι ελάχιστα και προς το παρόν δε φαίνεται να 

επιβεβαιώνουν τις υποσχέσεις των

 

Επίσης, υπάρχουν στον επιστηµονικό τοµέα δύο εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις για 

τους ΓΤΟ. Η πρώτη, που υποστηρίζεται κυρίως από επιστήµονες της µοριακής 

βιοτεχνολογίας, θεωρεί ότι η γενετική µηχανική είναι συνέχεια των παραδοσιακών 

τεχνικών και, συνεπώς, οι ΓΤΟ δεν είναι νέοι, ούτε περιέχουν νέους και ειδικούς 

κινδύνους, η οποιαδήποτε δε εκτίµηση πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση µε τους 

παραδοσιακούς οργανισµούς, για τους οποίους υπάρχει µεγάλη εµπειρία. 

Εποµένως, δε χρειάζεται να υιοθετηθούν ιδιαίτερες κανονιστικές ρυθµίσεις για τους 

ΓΤΟ, αλλά αρκούν οι υπάρχουσες που εφαρµόζονται για όλα τα νέα προϊόντα που 

εισάγονται στην αγορά. Αυτή είναι η κυρίαρχη ιδέα στις ΗΠΑ.  

 

Η δεύτερη άποψη, που υποστηρίζεται κυρίως από γενε

ό

ενδεχόµενους κινδύνους που αφορούν τόσο στην υγεία του ανθρώπου (κίνδυνος 

αλλεργιών από την κατανάλωση ΓΤΟ) όσο και στο περιβάλλον (κίνδυνος ή 

καταστροφή της βιοποικιλότητας, λόγω της δυνατότητας να µεταβιβασθεί η γενετική 

πληροφορία που φέρει ένας ΓΤΟ σε άλλα είδη). Η ιδιαιτερότητα των κινδύνων που 

σχετίζονται µε τους ΓΤΟ δεν εντοπίζεται µόνο στην ύπαρξη ενός νέου γονιδίου σε 
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ένα φυτό ή µ ας πρωτεΐνης που περιέχεται σ  τροφές προερχ µενες ή 

αποτελούµενες από ΓΤΟ, αλλά αφορά το σύνολο του τρόπου παραγωγής τους, από 

τη φύτευσή τους µέχρι την τελική κατανάλωση. Με άλλα λόγια, οι ΓΤΟ 

συµπυκνώνουν µια πολύπλοκη σχέση, η οποία συνδέει το περιβάλλον

ι  ε ό

, την υγεία 

υ ανθρώπου, τη διατροφική ασφάλεια και το µοντέλο των γεωργικών 

  µ

π  π

βλαπτική είναι για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και όχι µόνο. Παρόλα 

υτά, συνεχίζουµε να τη χρησιµοποιούµε και µάλιστα όλο και περισσότερο.  

το

εκµεταλλεύσεων. Αυτή η άποψη επικρατεί στην ΕΕ και υιοθετήθηκε στο Πρωτόκολλο 

της Καρθαγένης.  

 

Τελικά, οι ΓΤΟ όπως φάνηκε στην παραπάνω ανάλυση δεν είναι και τόσο 

επικίνδυνοι όσο θέλουν οι διάφορες οργανώσεις να τους κάνουν να δείχνουν. Είναι 

ένα νέο προϊόν της επιστήµης της βιοτεχνολογίας που χωρίς να έχουµε κάποια 

αρνητική ένδειξη για αυτούς δεν πρέπει να τους καταδικάζουµε. Είναι λογικό, βέβαια, 

να τους αντιµετωπίζουµε µε καχυποψία και φόβο µια και δεν τους γνωρίζου ε 

ακόµα, αλλά µπορούµε έστω να διατηρήσουµε µία ουδέτερη και όχι απόλυτα 

αρνητική στάση. Αφού, λοιπόν, µέχρι στιγµής οι ΓΤΟ δεν έχουν προκαλέσει κάποια 

αρνητική συνέπεια είναι λάθος να τους απορρίπτουµε. Άλλωστε, ούτε άµεσα 

επιβλαβείς είναι ό ως άλλα προϊόντα που χρησιµοποιεί καθηµερινά η λειοψηφία 

από εµάς. Όλοι µας, για παράδειγµα, χρησιµοποιούµε την κινητή τηλεφωνία, ενώ 

γνωρίζουµε πόσο 

α

 

Είναι λοιπόν, σωστό να απορρίπτουµε τόσο έντονα ένα νέο προϊόν πριν ακόµα το 

γνωρίσουµε; 
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ΝΟΜΟΙ / ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚ 

όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/38/ΕΚ 
 L139, σ. 28, 10/06/2000) 

Ε L317, 06/11/1981, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/37/ΕΕ 
6/2000) 

7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ 
 L220, σ. 1, 30/08/1993) 

Ε L169, 12/07/1993, σ. 1. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 
ερί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Ε L331, 07/12/1998, σ. 1. Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
υµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα ιατροτεχνικά βοηθήµατα που 
ρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro. 

ανονισµός ΕΚ αριθµ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
ν και απαιτήσεων της 

οµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
ροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων. ΕΕ L031, 
1/02/2002, σ. 1. 

0024 
Ε L 011 15/01/2002 σ. 0004 - 0017 

1 
Ε L106 17/04/2001 σ.0001-0039 

10 
 L268 18/10/2003 σ.0024-0028 

Ε L 43 27/01/1997 σ. 1-7 

πουργική Απόφαση 88740/1883 (ΦΕΚ 1008Β/11/12/1995) «Καθορισµός µέτρων και 

ρισµένη χρήση γενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών’.  
 43 27/01/1997 σ. 1-7 

 

 
 
 
ΕΕ L147, 09/06/1975, σ. 13. Οδηγία 
(ΕΕ
 
Ε
(ΕΕ L139, σ. 25, 10/0
 
ΕΕ L189, 20/07/1990, σ. 1
(ΕΕ
 

Ε
π
 
Ε
Σ
χ
 
Κ
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχώ
ν
Τ
0
 
ΕΕ L 031 01/02/2002 σ. 0001-
Ε
ΕΕ L117 08/05/90 σ.0001-0004 
ΕΕ L330 05/12/98 σ.0013-003
Ε
ΕΕ L268 18/10/2003 σ.0001-0023 
ΕΕ L287 05/11/03 σ.0001-00
ΕΕ
ΕΕ L102 07/04/2004 σ.0014-0025 
ΕΕ L10 16/01/2004 σ.0005-0010 
Ε
ΕΕ L102 07/04/2004 σ.0014-0025 
ΕΕ L10 16/01/2004 σ.0005-0010 
 
Υ
όρων για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών στο 
περιβάλλον».  
 
Υπουργική Απόφαση 95267/1893 (ΦΕΚ 1030Β/14/12/1995) «Καθορισµός µέτρων και 
όρων για την περιο
L
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I.  δηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
12 ς Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων 

ργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ 
 

 
 ΜΕΡΟΣ Α- ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
Άρθρο 1: Στόχος  
 
Σύµ να µε την αρχή της προφύλαξης, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά:  
- τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση 
στην  εντός της Κοινότητας,  
- τη άθεση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων εντός της Κοινότητας.  
 
 
Άρθρο 2: Ορισµοί  
 
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:  
 
1. "οργανισµός": κάθε βιολογική οντότητα ικανή προς αναπαραγωγή ή προς µεταφορά γενετικού υλικού·  
 
2. "γ τικώς τροποποιηµένος οργανισµός (ΓΤΟ)": οργανισµός, εξαιρουµένων των ανθρώπινων όντων, του οποίου το γενετικό 
υλικ έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που δεν συµβαίνει φυσιολογικά µε τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό ανασυνδυασµό.  
Σύµ να µε τον ορισµό αυτό:  

 
 δεν 

χρησιµοποιούνται ειδικά µέτρα αποµόνωσης προκειµένου να περιορίζεται η επαφή τους µε τον ευρύτερο πληθυσµό και το 
περ
 
4. "διάθεση στην αγορά": η διάθεση σε τρίτους, είτε επί πληρω  είτε δωρεάν.  
Οι ακόλουθες ενέργειες δεν θεωρούνται ως διάθεση στην αγορ
- η διάθεση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών για δραστηριότητες που διέπονται από την οδηγία 90/219/ΕΟΚ του 
υµβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την περιορισµένη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών(9), 

ν καλλιεργειών,  
ανισµών που αναφέρονται στην πρώτη παύλα, προς αποκλειστική χρήση για δραστηριότητες 

ιµοποιούνται αυστηρά µέτρα αποµόνωσης προκειµένου να περιορίζεται η επαφή τους µε τον ευρύτερο 
ριβάλλον και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας· τα µέτρα θα πρέπει να βασίζονται στις ίδιες αρχές 

υ 

άτους 

ρόσωπο που υποβάλλει την κοινοποίηση·  

ορά και το οποίο αποτελείται ή περιέχει ΓΤΟ ή συνδυασµό ΓΤΟ·  

νδύνων, άµεσων ή 
ον η σκόπιµη 

οποποίησης του παραρτήµατος 

Ο
η
ο

φω

 αγορά
δι

ενε
ό 
φω

α) η γενετική τροποποίηση επιτυγχάνεται τουλάχιστον µε τη χρησιµοποίηση των τεχνικών του παραρτήµατος I Α, µέρος 1,  
β) οι τεχνικές του παραρτήµατος I Α, µέρος 2 δεν θεωρείται ότι οδηγούν σε γενετική τροποποίηση·  

3. "σκόπιµη ελευθέρωση": οποιαδήποτε σκόπιµη εισαγωγή ενός ΓΤΟ ή ενός συνδυασµού ΓΤΟ στο περιβάλλον, κατά την οποία

ιβάλλον και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας·  

µή
ά:  

Σ
συµπεριλαµβανοµένων των συλλογώ
- η διάθεση ΓΤΟ, εκτός των µικροοργ
κατά τις οποίες χρησ
πληθυσµό και το πε
περιορισµού που προβλέπονται στην οδηγία 90/219/ΕΟΚ,  
- η διάθεση ΓΤΟ που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για σκόπιµες ελευθερώσεις οι οποίες τηρούν τις απαιτήσεις το
µέρους Β της παρούσας οδηγίας·  
 
5. "κοινοποίηση": η υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας στην αρµόδια αρχή ενός κρ
µέλους·  
 
6. "κοινοποιών": το π
 
7. "προϊόν": παρασκεύασµα το οποίο διατίθεται στην αγ
 
8. "αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου": η διεξαγόµενη σύµφωνα µε το παράρτηµα II αξιολόγηση των κι
έµµεσων, ταχυφανών ή οψιφανών, που ενδέχεται να παρουσιάζει για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλ
ελευθέρωση ή η διάθεση ΓΤΟ στην αγορά.  
 
 
Άρθρο 3: Εξαιρέσεις  
 
1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε οργανισµούς που προκύπτουν µε τις τεχνικές γενετικής τρ
I Β.  
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2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στη σιδηροδροµική, οδική
µ
 
 
Άρθρο 4: Γενικές υποχρεώσεις  
 
1. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξ
αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να οφείλονται στη σκόπιµη 
ελευθέρωση ή τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά. Η σκόπιµη ελευθέρωση ή η διάθεση ΓΤΟ στην αγορά επιτρέπεται µόνον σύµφων
το µέρος Β ή το µέρος Γ, αντίστοιχα.  
 
2. Κάθε πρόσωπο, πριν υποβάλει κοινοποίηση σύµφωνα µε το µέρος Β ή το µέρος Γ, διενεργεί αξιολόγηση του περιβαλλοντικού 
κινδύνου. Οι πληροφορίες που ενδέ
σ
αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται για ιατρική ή κτηνιατρική αγωγή, να λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη κατά τη διεξαγωγή της 
αξιολόγησ
α
αυτή εξάλειψη πρέπει να πραγµατοποιηθεί έως την 31η ∆εκεµβρί
σ
 
3
περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα µέσω µεταφοράς γενετικού υλικού από ΓΤΟ σε άλλους 
οργανισµούς, αξιολογούνται µε ακρίβεια για κάθε µεµονωµένη περίπτωση. Η αξιολόγηση αυτή διενεργείται σύµφωνα µε το
παράρτηµα II λαµβάνοντας υπόψη τις περιβα
π
 
4. Τα κράτη µέλη ορίζου
α
οδηγίας και εάν η αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι κατάλληλη.  
 
5
περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Σε περίπτωση ελευθέρωσης ενός ή περισσοτέ
ΓΤΟ ή διάθεσής τους στην αγορά ως προϊόντων ή εντ
κ
α
6. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα
α

ΜΕΡΟΣ Β - ΣΚΟΠΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΤΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
 
Άρθρο 5  
 
1. Τα άρθρα 6 έως 11 δεν εφαρµόζονται στις φαρµακευτικές ουσίες και παρασκευάσµατα για ανθρώπινη χρήση που αποτελούντα
από ΓΤΟ ή περιέχουν ΓΤΟ ή συνδυασµό αυτών, στο µέτρο που η σκόπιµη ελευθέρωσή τους για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικό 
από εκείνο της διάθεσης στην αγορά εγκρίνεται από την κοινοτική νοµοθεσία η οποία προβλέπει:  
α) ειδική αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου σύµφωνα µε το παράρτηµα II της παρούσας οδηγίας και βάσει του τύπου των
πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτηµα III της παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη πρόσθετων απαιτήσεων που 
προβλέπονται από την εν λόγω νοµοθεσία·  
β) ρητή συγκατάθεση πριν από την ελευθέρωση·  
γ) πρόγραµµα παρακολούθησης σύµφωνα µε τα σχετικά τµήµατα του παραρτήµατος III, µε στόχο τον εντοπισµό των συνεπειών 
το
δ) κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά µε τη µεταχείριση νέων πληροφοριών, πληροφοριών προς το κοινό, πληροφοριών για τα 
αποτελέσµατα των ελευθερώσεων και τις ανταλλαγές πληροφοριών τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που περιέχονται 
παρούσα οδηγία και στα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε αυτή.  
 
2. Η αξιολόγηση του περιβαλ
σ
 
3. Οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συµβατότητα της ειδικής αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου και την αντιστοιχία µε τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να προβλέπονται από την εν λόγω νοµοθεσία
π
 
Άρθρο 6: Συνήθης διαδικασία κατάταξης  
 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, οιοδήποτε πρόσωπο, πριν αρχίσει σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ, πρέπει να 
υποβάλει κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, στην επικράτεια του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση.  

, µέσω εσωτερικών πλωτών οδών, θαλάσσια ή αεροπορική 
εταφορά γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών.  

ης, µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα προκειµένου να 

α µε 

χεται να απαιτούνται για τη διενέργεια της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου ορίζονται 
το παράρτηµα III. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε οι ΓΤΟ, που περιέχουν γονίδια τα οποία εκφράζουν αντοχή σε 

ης περιβαλλοντικού κινδύνου, προκειµένου να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν σταδιακά τα γονίδια αντοχής στα 
ντιβιοτικά των ΓΤΟ, τα οποία ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η σταδιακή 

ου 2004 στην περίπτωση των ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά 
ύµφωνα µε το µέρος Γ και έως την 31η ∆εκεµβρίου 2008 στην περίπτωση των ΓΤΟ που επιτρέπονται σύµφωνα µε το µέρος Β.  

. Τα κράτη µέλη και κατά περίπτωση η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το 

 
λλοντικές επιπτώσεις ανάλογα µε τη φύση του εισαχθέντος οργανισµού και του 

εριβάλλοντος υποδοχής.  

ν την ή τις αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Η 
ρµόδια αρχή εξετάζει εάν οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα µέρη Β και Γ είναι σύµφωνες προς τις απαιτήσεις της παρούσας 

. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια αρχή να διοργανώνει επιθεωρήσεις και άλλα µέτρα ελέγχου, ανάλογα µε την 
ρων 

ός προϊόντων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια, το ενδιαφερόµενο 
ράτος µέλος εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να τερµατιστεί η ελευθέρωση ή η διάθεση στην 
γορά, να ληφθούν, εάν είναι αναγκαίο, µέτρα αποκατάστασης και να ενηµερωθούν το κοινό, η Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.  

 για να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV, τη δυνατότητα 
νίχνευσης, σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά, των ΓΤΟ οι οποίοι επιτρέπονται δυνάµει του µέρους Γ.  

ι 

 

υ ΓΤΟ ή των ΓΤΟ στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·  

στην 

λοντικού κινδύνου που εγκυµονούν οι εν λόγω ουσίες και τα παρασκευάσµατα διεξάγεται σε 
υνεργασία µε τις εθνικές και κοινοτικές αρχές που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.  

, η οποία πρέπει να αναφέρεται στην 
αρούσα οδηγία.  
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2. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει:  
α) τεχνικό φάκελο µε τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες του παραρτήµατος III, οι οποίες απαιτούνται για την αξιολόγηση του 

 γενικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το προσωπικό και την εκπαίδευση,  
ρίες σχετικά µε τον ή τους ΓΤΟ,  

) πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες ελευθέρωσης και το δυνητικό περιβάλλον υποδοχής,  

Ο 

 

 τα συµπεράσµατα που απαιτούνται στο παράρτηµα II τµήµα ∆ καθώς και 

ό 
ι 

 µπορεί να υποβάλει πρόσθετες πληροφορίες που θεωρεί 
ατάλληλες.  

ού ΓΤΟ στον ίδιο ή σε διαφορετικούς 
πους για τον ίδιο σκοπό και εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος µπορούν να κοινοποιούνται µε µία και µόνον 

βεβαιώνει την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης και αφού λάβει υπόψη της, ανάλογα µε την περίπτωση, 
ς τυχόν παρατηρήσεις άλλων κρατών µελών οι οποίες διατυπώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 11, απαντά γραπτώς στον 

αλαβή της κοινοποίησης αναφέροντας:  
) είτε ότι, κατά τη γνώµη της η κοινοποίηση είναι σύµφωνη µε την παρούσα οδηγία και ότι η ελευθέρωση µπορεί να 

ν παράγραφο 5, δεν λαµβάνονται υπόψη οι περίοδοι κατά τις 

α ή διαβούλευση δεν θα 
 των 90 ηµερών που αναφέρεται στην παράγραφο 5.  

µά της.  

την ελευθέρωση µόνον εάν λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής και 

υν ότι δεν διατίθεται στην αγορά κανένα υλικό προερχόµενο από ΓΤΟ που έχουν ελευθερωθεί σκόπιµα 

ρθρο 7: ∆ιαφοροποιηµένες διαδικασίες  

 πρόταση για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων διαδικασιών στους ΓΤΟ αυτού του τύπου.  
. Με δική της πρωτοβουλία ή το αργότερο εντός 30 ηµερών από την παραλαβή πρότασης αρµόδιας αρχής, η Επιτροπή:  

α 

ταση στη διάθεση του κοινού το οποίο µπορεί, εντός 60 ηµερών, να διατυπώσει σχόλια και  
) συµβουλεύεται την ή τις αρµόδιες επιστηµονικές επιτροπές οι οποίες µπορούν εντός 60 ηµερών να διατυπώσουν γνώµη.  

 ορίζονται 
την εκτίµηση των τυχόν προβλέψιµων 

τικά µε τον ή τους ΓΤΟ·  

) πληροφορίες σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ του ή των ΓΤΟ και του περιβάλλοντος·  

πιτροπής ή της παραλαβής της 
πή 

περιβαλλοντικού κινδύνου της σκόπιµης ελευθέρωσης ενός ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ και ιδίως:  
i)
ii) πληροφο
iii
iv) πληροφορίες σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ΓΤΟ και του περιβάλλοντος,  
v) σχέδιο παρακολούθησης, σύµφωνα µε τα σχετικά µέρη του παραρτήµατος III, ώστε να εντοπίζονται οι επιπτώσεις του ή των ΓΤ
στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον,  
vi) πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο, τα επανορθωτικά µέτρα, την επεξεργασία των αποβλήτων και τα σχέδια αντιµετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,  
vii) περίληψη του φακέλου.  
β) την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και
τυχόν σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές και ενδείξεις για τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν.  
 
3. Ο κοινοποιών µπορεί να αναφέρεται σε δεδοµένα ή σε αποτελέσµατα κοινοποιήσεων που υποβλήθηκαν στο παρελθόν απ
άλλους κοινοποιούντες, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πληροφορίες, τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα δεν είναι εµπιστευτικά ή ότ
αυτοί οι κοινοποιούντες έχουν δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή τους, ή
κ
 
4. H αρµόδια αρχή µπορεί να δέχεται ότι οι ελευθερώσεις του ίδιου ΓΤΟ ή ενός συνδυασµ
τό
κοινοποίηση.  
 
5. Η αρµόδια αρχή 
τι
κοινοποιούντα εντός 90 ηµερών από την παρ
α
πραγµατοποιηθεί·  
β) είτε ότι η ελευθέρωση δεν πληροί τους όρους της παρούσας οδηγίας και ότι, κατά συνέπεια, η κοινοποίηση αυτή απορρίπτεται.  
 
6. Κατά τον υπολογισµό της περιόδου 90 ηµερών που αναφέρεται στη
οποίες η αρµόδια αρχή:  
α) αναµένει περαιτέρω πληροφορίες που ζήτησε ενδεχοµένως από τον κοινοποιούντα· ή  
β) διεξάγει δηµόσια έρευνα ή διαβούλευση σύµφωνα µε το άρθρο 9. Η προαναφερθείσα δηµόσια έρευν
υπερβαίνει πάνω από 30 ηµέρες την περίοδο
 
7. Όταν η αρµόδια αρχή ζητεί νέες πληροφορίες, πρέπει ταυτόχρονα να δικαιολογεί το αίτη
 
8. Ο κοινοποιών µπορεί να πραγµατοποιεί 
σύµφωνα µε τους τυχόν όρους που ορίζονται στη συγκατάθεση αυτή.  
 
9. Τα κράτη µέλη διασφαλίζο
σύµφωνα µε το µέρος Β, εκτός εάν διατίθεται σύµφωνα µε το µέρος Γ.  
 
Ά
 
1. Εάν έχει αποκτηθεί επαρκής πείρα όσον αφορά τις ελευθερώσεις ορισµένων ΓΤΟ σε ορισµένα οικοσυστήµατα και εάν οι 
συγκεκριµένοι ΓΤΟ πληρούν τα κριτήρια του παραρτήµατος V, µια αρµόδια αρχή µπορεί να υποβάλλει στην Επιτροπή 
αιτιολογηµένη
2
α) διαβιβάζει την πρόταση στις αρµόδιες αρχές, οι οποίες µπορούν εντός 60 ηµερών να διατυπώσουν παρατηρήσεις· ταυτόχρον
δε  
β) θέτει την πρό
γ
 
3. Για κάθε πρόταση λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2. Στην απόφαση αυτή
οι στοιχειώδεις τεχνικές πληροφορίες του παραρτήµατος III, οι οποίες απαιτούνται για 
κινδύνων της ελευθέρωσης, ιδίως δε:  
α) πληροφορίες σχε
β) πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες ελευθέρωσης και το δυνητικό περιβάλλον υποδοχής·  
γ
δ) η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.  
 
4. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία της πρότασης της Ε
πρότασης της αρµόδιας αρχής. Στην περίοδο αυτή 90 ηµερών δεν συνυπολογίζεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Επιτρο
αναµένει τις παρατηρήσεις των αρµόδιων αρχών τα σχόλια του κοινού ή τη γνώµη των επιστηµονικών επιτροπών όπως
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5
ελευθέρωση µόνον όταν λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής. Ο κοινοποιών πραγµατοποιεί την ελευθέρωση 
σύµφωνα µε τους τυχόν όρους που ορίζονται στη συγκατάθεση αυτή.  
Η
συνδυασµού ΓΤΟ στον ίδιο τόπο ή σε διαφορετικούς τόπους, για τον ίδιο σκοπό και εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, 
µπορούν να κοινοποιούνται µε µία µόνο κοινοποίηση.  
 
6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως
Ν
τροποποιηµένων φυτών δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 5 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου.  
 
7. Όταν ένα κράτος µέλος αποφασίζει να κάνει χρήση ή µη διαδικασίας που θεσπίζεται µε απόφαση που έχει
τις παραγράφους 3 και 4 για ελευθερώσεις ΓΤΟ εντός της επικράτειάς του, ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.  
 
Άρθ
 
1. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακούσιας αλλαγής της σκόπιµης ελευθέρωσης ενός ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ που θα µπορ
ν
δώσει τη γραπτή της συγκατάθεση, ή εάν ανακύψουν νέες πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους αυτούς, είτε κατά το διάστηµα 
κατά το οποίο η κοινοποίηση εξετάζεται από την αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους είτε αφού η αρχή αυτή χορηγήσει τη γραπ
της συγκατάθεση, ο κοινοποιών αµέσω
α) λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την
β) ενηµερώνει την αρµόδια αρχή πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση ή µόλις γίνει γνωστή η α
διαθέσιµες νέες πληροφορίες·  
γ) αναθεωρεί τα µέτρα που ορίζονται στη κοινοπο
 
2. Εάν περιέλθουν εις γνώσιν της αρµόδιας αρχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πληροφορίες οι οποίες θα µπορούσ
έχουν σηµαντικές συνέπειες όσον αφορά τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ή στις περιστάσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1, η αρµόδια αρχή αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές και τις δηµοσιοποιεί. Η αρµόδια αρχή µ
να απαιτήσει από τον κοινοποιούντ
εν
 
Άρθρο 9: ∆ιαβούλευση µε το κοινό και ενηµέρωσή του  
 
1. Τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 7 και 25, ζητούν τη γνώµη του κοινού και, όπου κρίνεται σκόπι
οµάδων όσον αφορά την προτεινόµενη σκόπιµη ελευθέρωση. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη θεσπίζουν ρυθµίσεις για τη 
διαβούλευση αυτή, συµπεριλαµβανοµένης εύλογης προ
δι
 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25:  
- τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµες στο κοινό τις πληροφορίες για όλες τις ελευθερώσεις ΓΤΟ του µέρους
π
- η Επιτροπή καθιστά διαθέσιµες στο κοινό τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών σύµφωνα µε
το άρθρο 11.  
 
Άρθρο 10: Εκθέσεις των κοινοποιούντων για τις ελευθερώσεις  
 
Μετά την ολοκλήρωση της ελευθέρωσης και, εφεξής, κατά τα χρονικά διαστήµατα που ορίζονται στη συγκατάθεση βάσει των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, ο κοινοποιών διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή τα αποτελέσµατα τη
ελευθέρωσης όσον αφορά τους τυχόν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, αναφέροντας, ανάλογα µε την 
περίπτωση, οποιοδήποτε προϊόν το οποίο ο κοινοποιών σκοπεύει να κοινοποιήσει µεταγενέστερα. Η µορφή µε την οποία 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αυτά καθ
 
Άρθρο 11: Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών και Επιτροπής  
 
1. Η Επιτροπή καθιερώνει σύστηµα ανταλλαγής των πλη
α
του άρθρου 5. Η µορφή της περίληψης αυτής καθορίζεται και τροποποιείται, εφόσον απαιτείται, µε τη διαδικασία του άρθρου 30 
παράγραφος 2.  
 
2. Η Επιτροπή διαβιβάζει, το αργότερο εντός 30 ηµερών από την παραλαβή τους, τις περιλήψεις αυτές στα άλλα κράτη µέλη, τα 
οποία δύνανται, εντός 30 ηµερών
µ
 

ροβλέπεται στην παράγραφο 2.  

. Η απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 προβλέπει ότι ο κοινοποιών µπορεί να πραγµατοποιήσει την 

 απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 µπορεί να προβλέπει ότι οι ελευθερώσεις ενός ΓΤΟ ή 

 5, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η απόφαση 94/730/ΕΚ, της Επιτροπής, της 4ης 
οεµβρίου 1994, για τη θέσπιση απλοποιηµένων διαδικασιών σχετικά µε την σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς 

 ληφθεί σύµφωνα µε 

ρο 8: Αντιµετώπιση τροποποιήσεων και νέων πληροφοριών  

ούσε 
α έχει επιπτώσεις όσον αφορά κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αφού προηγουµένως η αρµόδια αρχή έχει 

τή 
ς:  

 προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·  
κούσια αλλαγή ή µόλις καταστούν 

ίηση.  

αν να 

πορεί 
α να τροποποιήσει τις συνθήκες σκόπιµης ελευθέρωσης, να την αναστείλει ή να την παύσει, 

ηµερώνει δε σχετικά το κοινό.  

µο, 

θεσµίας, ώστε το κοινό ή οι οµάδες να έχουν τη δυνατότητα να 
ατυπώσουν τη γνώµη τους.  

 Β, οι οποίες 
ραγµατοποιούνται στην επικράτειά τους,  

 

ς 

ορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.  

ροφοριών που περιέχονται στις κοινοποιήσεις. Οι αρµόδιες αρχές 
ποστέλλουν στην Επιτροπή, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της, περίληψη κάθε κοινοποίησης που παραλαµβάνουν δυνάµει 

, να διατυπώσουν παρατηρήσεις, είτε µέσω της Επιτροπής, είτε απευθείας. Επιτρέπεται σε κράτος 
έλος, κατόπιν αιτήσεώς του, να λάβει αντίγραφο της πλήρους κοινοποίησης από την αρµόδια αρχή του σχετικού κράτους µέλους.  

3 Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις τελικές αποφάσεις που λαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος
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5, καθώς και, ανάλογα µε την περίπτωση, για τους λόγους απόρριψης µιας κοινοποίησης, και για τα αποτελέσµατα των 
ελευθερώσεων τα οποία λαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 10.  
 
4. Για τις ελευθερώσεις ΓΤΟ πο
ελ
διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελ

ΜΕΡΟΣ Γ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΤΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΩΣ
Άρθρο 12: Τοµεακή νοµοθεσία  
 
1
νοµοθεσία η οποία προβλέπει τη διεξαγωγή ειδικής αξιολόγησης περιβαλλοντικού
σ
προβλέπει η προαναφερόµενη κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και απαιτήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου, την σήµανση, τη δέ
παρακολούθηση, την ενηµέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφάλισης τουλάχιστον ισοδύναµες προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.  
 
2. Όσον αφορά τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, τα άρθρα 13 έως 24 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρ
ω
αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται στο
το
απαιτήσεων όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου, τη διαχείριση του κινδύνου, την σήµανση, την παρακολούθηση κατά
περίπτωση, την ενηµέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά 
φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.  
 
3
σήµανση, τη δέουσα παρακολούθηση, την ενηµέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφάλισης είναι ισοδύναµες προς εκείνες της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται µε κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Μελλοντική τοµεακή νοµοθεσία 
βάσει των διατάξεων του εν λόγω κανονισµού παραπέµπει στην παρούσα οδηγία. Μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει ο κανονισµός, οι 
Γ
αγορά µόνον εφόσον η διάθεσή τους στην αγορά επιτρέπεται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.  
4. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά των ΓΤΟ που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητείται
των φορέων που ιδρύονται από την Κοινότητα, δυνάµει της παρο
εφ
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία κοινοποίησης  
 

υ µνηµονεύονται στο άρθρο 7, τα κράτη µέλη αποστέλλουν, άπαξ ετησίως, κατάλογο των ΓΤΟ που 
ευθερώθηκαν στην επικράτειά τους, και κατάλογο των κοινοποιήσεων που απορρίφθηκαν, στην Επιτροπή η οποία τους 

ών.  

 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

. Τα άρθρα 13 έως 24 δεν εφαρµόζονται στους ΓΤΟ ως προϊόντα ή εντός προϊόντων εφόσον αυτοί επιτρέπονται από την κοινοτική 
 κινδύνου σύµφωνα µε τις αρχές που εκτίθενται 

το παράρτηµα II και βάσει των πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτηµα III, µε την επιφύλαξη πρόσθετων απαιτήσεων που 
ουσα 

µόζονται σε κανένα ΓΤΟ 
ς προϊόν ή εντός προϊόντων στο µέτρο που επιτρέπονται από τον εν λόγω κανονισµό υπό τον όρο ότι διεξάγεται ειδική 

 παράρτηµα II της παρούσας οδηγίας και βάσει 
υ τύπου των πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτηµα III της παρούσας οδηγίας µε την επιφύλαξη άλλων σχετικών 

 

. Οι διαδικασίες, µε τις οποίες εξασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση κινδύνου και οι απαιτήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου, την 

ΤΟ ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, στο µέτρο που επιτρέπονται από άλλες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις, διατίθενται στην 

 η γνώµη 
ύσας οδηγίας, και από τα κράτη µέλη για τους σκοπούς της 

αρµογής της παρούσας οδηγίας.  

1. Πριν διατεθεί στην αγορά ένας ΓΤΟ ή συνδυασµός ΓΤΟ ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, υποβάλλεται κοινοποίηση στην 
υτός ο ΓΤΟ. Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί την 

οίησης και διαβιβάζει αµέσως την περίληψη του φακέλλου, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 
 σηµείο η), στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών και την Επιτροπή.  

 

. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει:  

ε 

 για τη συγκατάθεση, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
έκα έτη·  

α του 

ελευθέρωσης η οποία κοινοποιήθηκε δυνάµει του µέρους Β, ή για άλλους ουσιαστικούς και 
κµηριωµένους επιστηµονικούς λόγους, ένας κοινοποιών κρίνει ότι η διάθεση στην αγορά και η χρήση ενός ΓΤΟ ως προϊόντος ή 

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο θα διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά α
ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοπ
2
Η αρµόδια αρχή εξετάζει αµελλητί εάν η κοινοποίηση είναι σύµφωνη προς την παράγραφο 2 και, εάν απαιτείται, ζητά από τον 
κοινοποιούντα πρόσθετες πληροφορίες.  
Εάν η κοινοποίηση είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 2, το αργότερο δε όταν αποστέλλει την έκθεση αξιολόγησης σύµφωνα µε το
άρθρο 14 παράγραφος 2, η αρµόδια αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της κοινοποίησης στην Επιτροπή η οποία, εντός 30 ηµερών από 
την παραλαβή του, το διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών.  
 
2
α) τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα παραρτήµατα III και IV. Στις πληροφορίες αυτές λαµβάνεται υπόψη η 
ποικιλοµορφία των τόπων χρήσης του ΓΤΟ ως προϊόντος ή εντός προϊόντος και περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µ
δεδοµένα και αποτελέσµατα από ελευθερώσεις έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες αφορούν τις επιπτώσεις της ελευθέρωσης στην 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·  
β) την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου και τα συµπεράσµατα που απαιτούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα II τµήµα ∆·  
γ) τους όρους διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων συγκεκριµένων όρων χρήσης και χειρισµού·  
δ) µε αναφορά στο άρθρο 15 παράγραφος 4, την προτεινόµενη περίοδο
δ
ε) πρόγραµµα παρακολούθησης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII, συµπεριλαµβανοµένης της πρότασης για το χρονικό διάστηµ
προγράµµατος παρακολούθησης. Το χρονικό αυτό διάστηµα µπορεί να είναι διαφορετικό από την προτεινόµενη περίοδο για τη 
συγκατάθεση·  
στ) πρόταση σήµανσης η οποία είναι σύµφωνη προς τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV. Στην σήµανση δηλώνεται σαφώς η 
παρουσία ΓΤΟ. Οι λέξεις "Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς" πρέπει να αναγράφονται είτε σε 
ετικέτα είτε σε συνοδευτικό έγγραφο·  
ζ) πρόταση συσκευασίας η οποία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV·  
η) περίληψη του φακέλου. Η µορφή της περίληψης θεσπίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.  
Εάν, βάσει των αποτελεσµάτων µιας 
τε
εντός προϊόντος δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον µπορεί να προτείνει στην αρµόδια αρχή να µην
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π
 
3. Στη κοινοποίηση αυτή, ο κοινοποιών περιλαµβάνει πληροφορίες για δεδοµένα ή αποτελέσµατα από ελευθερώσεις του ίδιου ΓΤΟ 
ή του ίδιου συνδυασµού ΓΤΟ, οι οποίες έχουν προηγουµένως κοινοποιηθεί ή/και πραγµατοποιηθεί ή οι οποίες κοινοποιούνται ή/και 
πραγµατοποιούνται εκείνη τη στιγµή από τον κοινοποιούντα, είτε εντός είτε εκτό
 
4. Ο κοινοποιών µπορεί επίσης να παραπ
κοινοποιούντων ή να υποβάλλει πρόσθετες και, κατ' αυτόν, συναφείς πληροφορίες, εφόσον οι πληροφορίες, τα δεδοµένα και τα 
αποτελέσµατα δεν είναι εµπιστευτικού χαρακτήρα, ή οι εν λόγω κοινοποιούντες έχουν δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή τους.  
 
5
υποβάλλεται χωριστή κοινοποίηση
 
6. Εάν υπάρξουν νέες πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους που εµφανίζει για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον ο ΓΤ
χορηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση, ο κοινοποιών λαµβάνει αµέσως τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας
και του περιβάλλοντος, και ενηµερώνει
όρους που ορίζονται στην κοινοποίηση.  
 
Άρθρο 14: Έκθεση αξιολόγησης  
 
1. Μετά την παραλαβή και τη βεβαίωση παραλαβής της κοινοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η αρµόδια αρχή 
την εξετάζει για να διαπιστώσει τη συµφωνία της προς την παρούσα οδηγία.  
 
2. Εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η αρµόδια αρχή:  
- συντάσσει έκθεση αξιολόγησης και την αποστέλλει στον κοινοποιούντα. Μεταγενέστερη απόσυρση του κοινοποιούντος δεν 
επηρεάζει τυχόν περαιτέρω υποβολή της
- στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), αποστέλλει την έκθεση
πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών επί των οποίων βασ
της, στην Επιτροπή η οποία, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της, τη διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών
Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), η αρµόδια αρχή αποστέλλει την έκθεση, συµπεριλαµβανοµένων
των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών επί των οποίων βασίζεται η 
έκθεσή της, στην Επιτροπή, το ενωρίτερο 15 ηµέρες µετά την αποστολή της έκθεσης αξιολόγησης στο
α
διαβιβάζει την έκθεση στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών.  
 
3. Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται εάν:  
α
β) ο ή οι συγκεκριµένοι ΓΤΟ δεν θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά.  
Οι εκθέσεις αξιολόγησης καταρτίζονται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του παραρτήµατος VI.  
4. Κατά τον υπολογισµό της περιόδου 90 ηµερών που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεν λαµβάνονται υπόψη οι περίοδοι κ
ο
κάθε αίτηση για περισσότερες πληροφορίες.  
 
Ά
 
1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, µια αρµόδια αρχή ή η Επιτροπή µπορεί να ζητά περαιτέρω 
πληροφορίες, να διατυπώνει σχόλια ή να προβάλλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις για τη διάθεση του ή των συγκεκριµένων ΓΤΟ στ
αγορά εντός 60 ηµερών από την κοινοποί
Τ
αρµόδιες αρχές.  
Ο
από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης.  
Κατά τον υπολογισµό της τελικής περιόδου των 45 ηµερών για την επίτευξη σ
τι
αιτιολογούνται.  
 
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β), εάν
αποφασίσει ότι ο ή οι ΓΤΟ δεν θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά, η κοινοποίηση απορρίπτεται. Η απόφαση αυτή πρέπε
αιτιολογείται.  
 
3. Εάν η αρµόδια αρχή η οποία εκπόνησε την έκθεση αποφασίσει ότι το προϊόν µπορεί να διατεθεί στην αγορά, ελλείψει 
αιτιολογηµένων αντιρρήσεων από κράτος µέλος ή την Επιτροπή εντός 60 ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγη
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή εάν τα εκκρεµή θέµατα ρυθµιστούν εντός της περιόδου 105 ηµερώ
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρµόδια αρχή που εκπόνησε την έκθεση παρέχει γραπτώς τη συγκατάθεσή της για τη διά
του προϊόντος στην αγορά, τη διαβιβάζει στον κοινοποιούντα και ενηµερ
η

αράσχει όλες ή µέρος των πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV τµήµα Β.  

ς Κοινότητας.  

έµπει σε δεδοµένα ή αποτελέσµατα από προηγούµενες κοινοποιήσεις άλλων 

. Για κάθε χρήση ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ, η οποία είναι διαφορετική από αυτήν που ήδη ορίζεται σε µια κοινοποίηση, 
.  

Ο, πριν 
 

 σχετικά την αρµόδια αρχή. Επιπλέον, ο κοινοποιών αναθεωρεί τις πληροφορίες και τους 

 κοινοποίησης σε άλλη αρµόδια αρχή,  
, συµπεριλαµβανοµένων των 

ίζεται η έκθεσή 
. 
 

ν κοινοποιούντα και το 
ργότερο εντός 105 ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης. Η Επιτροπή, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της, 

) ο ή οι συγκεκριµένοι ΓΤΟ θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά και µε ποιους όρους· ή  

ατά τις 
ποίες η αρµόδια αρχή αναµένει τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που ζήτησε από τον κοινοποιούντα. Η αρµόδια αρχή αιτιολογεί 

ρθρο 15: Συνήθης διαδικασία  

ην 
ηση της έκθεσης αξιολόγησης.  

α σχόλια ή οι αιτιολογηµένες αντιρρήσεις και οι απαντήσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή η οποία τα κοινοποιεί αµέσως σε όλες τις 

ι αρµόδιες αρχές και η Επιτροπή µπορούν να συζητούν οποιοδήποτε εκκρεµές θέµα προς επίτευξη συµφωνίας εντός 105 ηµερών 

υµφωνίας, δεν λαµβάνονται υπόψη οι περίοδοι κατά 
ς οποίες αναµένονται περαιτέρω πληροφορίες από τον κοινοποιούντα. Οι αιτήσεις περαιτέρω πληροφοριών πρέπει να 

 η αρµόδια αρχή η οποία εκπόνησε την έκθεση 
ι να 

σης 
ν που 

θεση 
ώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή εντός 30 

µερών.  
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4. Η συγκατάθεση χορηγείται για περίοδο δέκα ετών το πολύ αρχής γενοµένης από την ηµ
έγκριση.  
Για την έγκριση ενός ΓΤΟ ή απογόνων αυτού, η οποία αφορά αποκλειστικά την εµπορία των σπόρων του
κοινοτικές διατάξεις, η διάρκεια της πρώτης συγκατάθεσης λήγει το αργότερο δέκα έτη µετά την ηµεροµηνία της πρώτης εγγραφής 
της πρώτης φυτικής ποικιλίας που περιέχει τον ΓΤΟ, σε επίσηµο εθνικό κατάλογο φυτικών ποικιλιών σύµφωνα µε τις οδηγίες 
70/457/ΕΟΚ(11) και 70/458/ΕΟΚ(12) του Συµβουλίου
Σ
ηµεροµηνία της πρώτης εγγραφής 
σ
 
Άρθρο 16: Κριτήρια και πληροφορίες για συγκεκριµένους ΓΤΟ  
 
1. Μια αρµόδια αρχή, ή η Επιτροπή µε δική της πρωτοβουλία, µπορεί να υποβάλει πρόταση σχετικά µε τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις πληρο
αγορά ορισµένων τύπων ΓΤΟ, είτε ως προϊόντων είτε εντός προϊόντων.  
 
2. Τα εν λόγω κριτήρια και απαιτήσεις πληροφοριών καθώς και κάθε κατάλληλη απαίτηση για περίληψη θεσπίζονται, µετά από 
διαβούλευση µε την ή τις αρµόδιες επιστηµονικές επιτροπές, µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2. Τα κριτήρια
απαιτήσεις πληρ
π
ελευθέρωση συγκρίσιµων ΓΤΟ.  
Οι απαιτήσεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 αντικαθίστανται από εκείνες που θεσπίζονται ανωτέρω, και εφαρµόζεται η διαδικα
του άρθρου 13
 
3. Πριν κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 για να αποφασιστούν τα κριτήρια και οι απαιτήσεις πληροφορι
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή θέτει την πρόταση στη διάθεση του κοινού. Το κοινό µπορεί να διατυπώσει σχόλια 
προς την Επιτροπή εντός 60 ηµερών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχόλια αυτά, µαζί µε ανάλυση, στην επιτροπή του άρθρου 30.  
 
Άρθρο 17: Ανανέωση συγκατάθεσης  
 
1
ανανέωση:  
α) συγκατα
β) πριν από τις 17 Οκτωβρίου 2006, συγκαταθέσεων που έχουν δοθεί δυνάµει της οδηγίας 90/220/ΕΚ για τη διάθεση ΓΤΟ στην 
αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων πριν από τις 17 Οκτωβρίου 2002.  
 
2. Το αργότερο εννέα µήνες πριν από την εκπνοή της συ
από τις 17 Οκτωβρίου 2006, για τις συγκαταθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο β), ο κοινοποιών δυνάµει του παρόντος άρθρου 
υποβάλλει, στην αρµόδια αρχή που παρέλαβε την αρχική κοινοποίηση, κοινοποίηση η οποία περιλαµβάνει:  
α) αντίγραφο της συγκατάθεσης για τη διάθεση των ΓΤΟ στην
β
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η εν λόγω έκθεση υποβάλλε
γ
ή/και το περιβάλλον και  
δ) ενδεχοµένως, πρόταση για την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των όρων της αρχικής συγκατάθεσης, µεταξύ άλλων των όρω
της µελλοντικής παρακολούθησης και του χρονικού περιορισµού της συγκ
Η
παράγραφο, υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφα της κοινοποίησης και της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπ
οποία, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή τους, τα διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών. Αποστέλλει επίσ
την έκθεση αξιολόγησης στον κοινοποιούντα.  
 
3. Στην έκθεση αξιολόγησης αναφ
α) εάν ο ΓΤΟ θα πρέπει να παραµείνει στην αγορά και υπό ποίους όρους· ή  
β) εάν ο ΓΤΟ δεν θα πρέπει να παραµείνει στην αγορά.  
 
4. Οι άλλες αρµόδιες αρχές ή η Επιτροπή µπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες, να διατυπώσουν παρατηρήσεις ή να 
υποβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός 60 ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης.  
 
5
σε όλες τις αρµόδιες αρχές.  
 
6. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 στοιχείο α) και ελλείψει κάποιας αιτιολογηµένης αντίρρησης ενός κράτους µέλους ή τη
Επιτροπής εν
έκθεση διαβιβάζει γραπτώς στον κοινοποιούντα την τελική απόφαση κα
εντός 30 ηµερών. Η ισχύς της συγκατάθεσης δεν θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνει τα δέκα έτη και µπορεί να 
περιορίζεται ή να παρατείνεται αναλόγως για συγκεκριµένες αιτίες.  

εροµηνία κατά την οποία χορηγείται η 

ς σύµφωνα µε τις σχετικές 

.  
την περίπτωση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού η διάρκεια της πρώτης συγκατάθεσης λήγει το αργότερο δέκα έτη µετά την 

του βασικού υλικού, που περιέχει τον ΓΤΟ, σε επίσηµο εθνικό κατάλογο βασικού υλικού 
ύµφωνα µε την οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συµβουλίου(13).  

φοριών που πρέπει να τηρούνται για την κοινοποίηση, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13, της διάθεσης στην 

 και οι 
οφοριών πρέπει να είναι τέτοια που να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το 

εριβάλλον και να βασίζονται στα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία τα σχετικά µε την ασφάλεια αυτή και στην πείρα από την 

σία 
 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 και των άρθρων 14 και 15.  

ών που 

. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 13, 14 και 15, η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 9 εφαρµόζεται για την 

θέσεων που έχουν δοθεί δυνάµει του µέρους Γ· καθώς και  

γκατάθεσης, για τις συγκαταθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) και πριν 

 αγορά·  
) έκθεση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 20. Στην περίπτωση συγκαταθέσεων 

ται εφόσον έχει διεξαχθεί η παρακολούθηση·  
) οποιαδήποτε νέα πληροφορία που καθίσταται διαθέσιµη όσον αφορά τους κινδύνους του προϊόντος για την ανθρώπινη υγεία 

ν 
ατάθεσης.  

 αρµόδια αρχή βεβαιώνει την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης και, εάν η κοινοποίηση είναι σύµφωνη µε την παρούσα 
ή η 
ης 

έρεται:  

. Οποιαδήποτε σχόλια, αιτιολογηµένες αντιρρήσεις και οι απαντήσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή, η οποία τα κοινοποιεί αµέσως 

ς 
τός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αξιολόγησης, η αρµόδια αρχή η οποία εκπόνησε την 

ι ενηµερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή 
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7. Οι αρµόδιες αρχές και η Επιτροπή µπορούν να συζητούν οποιοδήποτε εκκρεµές θέµα, µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας εντός 
75 ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης.  
 
8. Εάν τα εκκρεµή θέµατα ρυθµιστούν εντός της περιόδου των 75 ηµερώ
εκπόνησε την έκθεση διαβιβάζει εγγράφως στον κοινοποιούντα την τελική της απόφαση και ενηµερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη 
µέλη και την Επιτροπή εντός 30 ηµερών. Η ισχύς της συγκατάθεσης µπορεί να περιορίζεται αναλόγως.  
 
9. Μετά από κοινοποίηση
εξακολουθεί να διαθέτει τους ΓΤΟ στην αγορά υπό τους όρους που ορίζονται στη συγκατάθεση αυτή µέχρις ότου ληφθεί οριστική 
απόφαση ως προς την κοινοποίηση.  
 
Άρθρο 18: Κοινοτική διαδικασία σε περίπτωση αντιρρήσεων  
 
1. Εάν µια αρµόδια αρχή ή η Επιτροπή προβάλ
δ
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρ
Κατά τον υπολογισµό της περιόδου των 120 ηµερών, δεν λαµβάνονται υπόψη
τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που ζήτησε από τον κοινο
σ
τα αιτήµατά της προς τον κοινοποιούντα. Η περίοδος κατά την οποία η Επιτροπή αναµένει τη γνώµη της επιστηµονικής επιτροπ
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ηµέρες.  
Η
λαµβάνεται υπόψη.  
 
2
αγορά ή για την ανανέωση της συγκατάθεσης, τη διαβιβάζει στον κοινοποιούντα και ενηµερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη κ
την Επιτροπή εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης.  
 
Άρθρο 19: Συγκατάθεση  
 
1
διάθεση ενός ή περισσότερων ΓΤΟ στην αγορά ως προϊόντος ή εντός προϊόντος, το προϊόν αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται χωρίς 
άλλη κοινοποίηση σε ολόκληρη την Κοινότητα, εφόσον τηρού
γ
 
2. Ο κοινοποιών µπορεί να διαθέτει το προϊόν στην αγορά µόνον εάν έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής 
σύµφωνα µε τα άρθρα 15, 17 και 18 και σύµφωνα µε τους τυχόν όρους που ορίζονται στη συγκατάθεση αυτή
 
3. Στη γραπτή συγκατάθεση που αναφέρεται στα άρθρα 15, 17 και 18 πρέπει πάντοτε να αναφέρονται ρητώς:  
α) το πεδίο εφαρµογής της συγκατάθεσης, συµπεριλαµβανοµένων του ή των ΓΤΟ που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά ως 
προϊόντα ή εντός προϊόντων και του µοναδικού
β
γ) οι όροι για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, συµπεριλαµβα
το
οικοσυστηµάτων/περιβαλλόντων ή/και γεωγραφικών περιοχών·  
δ) ότι, µε την επιφύλαξη του άρθρου 25, ο κοινοποιών διαθέτει στην αρµόδια αρχή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, δείγµατα
έλεγχο·  
ε) οι απαιτήσεις σήµανσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV. Στην σήµανση δηλώνεται ρητώς η παρουσία ΓΤΟ. 
λέξεις "Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς" πρέπει να εµφαίνονται είτε σε ετικέτα είτε σε έγγραφο
που συνοδεύει το προϊόν ή άλλα προϊόντα που περιέχουν τον ή τους ΓΤΟ·  
στ) απαιτήσεις παρακολούθησης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII, και ειδικότερα υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή 
και τις αρµόδιες αρχές, το χρονοδιάγραµµ
υποχρεώσεις που βαρύνουν οποιοδήποτε πωλητή ή χρήστη του προϊόντος, µεταξύ άλλων, στην περίπτωση των καλλιεργουµένων
ΓΤΟ, σχετικά µε ένα κατάλληλο
 
4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η γραπτή συγκατάθεση και, ανάλογα µε την 
περίπτωση, η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 18 καθίστανται προσιτές στο κοινό και ότι τηρούνται οι όροι που προβλέποντα
στη γραπτή συγκατάθεση και, ανάλογα µε την περίπτωση, την απόφαση.  
 
Άρθρο 20: Παρακολούθησ
 
1. Μετά τη διάθεση ενός ή περισσότερων ΓΤΟ στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, ο κοινοποιών εξασφαλίζει ότι η 
παρακολούθηση και η έκθεση διενεργούνται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στη συγκατάθεση. Οι εκθέσεις 
παρακολούθησης υποβάλλονται στην Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Βάσει των εκθέσεων αυτών, σύµφω
µε τη συγκατάθεση και στο πλαίσιο του προγράµµατος παρακολο
π

ν που αναφέρεται στην παράγραφο 7, η αρµόδια αρχή που 

 για την ανανέωση µιας συγκατάθεσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο κοινοποιών µπορεί να 

λει και διατηρεί αντίρρηση σύµφωνα µε τα άρθρα 15, 17 και 20, εκδίδεται και 
ηµοσιεύεται απόφαση εντός 120 ηµερών σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2. Η απόφαση αυτή 

ονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.  
 οι περίοδοι κατά τις οποίες η Επιτροπή αναµένει 

ποιούντα ή τη γνώµη µιας επιστηµονικής επιτροπής η οποία ζητήθηκε 
ύµφωνα µε το άρθρο 28. Η Επιτροπή αιτιολογεί κάθε αίτηση για περισσότερες πληροφορίες και ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για 

ής 

 περίοδος εντός της οποίας πρέπει να αποφανθεί το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 δεν 

. Εάν ληφθεί ευνοϊκή απόφαση, η αρµόδια αρχή που εκπόνησε την έκθεση παρέχει γραπτή συγκατάθεση για τη διάθεση στην 
αι 

. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της λοιπής κοινοτικής νοµοθεσίας, µόνον εάν έχει χορηγηθεί γραπτή συγκατάθεση για τη 

νται αυστηρά οι ειδικοί όροι χρήσης και τα περιβάλλοντα ή/και οι 
εωγραφικές περιοχές που προβλέπονται στους όρους αυτούς.  

.  

 τους προσδιοριστικού στοιχείου·  
) η περίοδος ισχύος της συγκατάθεσης·  

νοµένων τυχόν ειδικών όρων χρήσης, χειρισµού ή συσκευασίας 
υ ή των ΓΤΟ ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, καθώς και οι προϋποθέσεις για την προστασία ιδιαίτερων 

 προς 

Οι 
 

α του προγράµµατος παρακολούθησης και, ανάλογα µε την περίπτωση, τυχόν 
 

 επίπεδο πληροφοριών όσον αφορά την τοποθεσία τους.  

ι 

η και διαχείριση νέων πληροφοριών  

να 
ύθησης που ορίζεται στη συγκατάθεση, η αρµόδια αρχή που 

αρέλαβε την αρχική κοινοποίηση µπορεί να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα παρακολούθησης µετά την πρώτη περίοδο 
παρακολούθησης
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2
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, µετά την έγγραφη συγκατάθεση, ο κοινοποιών λαµβάνει πάραυτα τα απαραί
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ενηµερώνει δε σχετικώς την αρµόδια αρχή.  
Επιπλέον, ο κοινοποιών αναθεωρεί τις πληροφορίες και τους όρους που περιέχον
 
3. Εάν περιέλθουν στη γνώση της αρµόδιας αρχής πληροφορίες που θα µπορούσαν να έχουν συνέπειες για τους κινδύνους του ή 
των ΓΤΟ στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ή υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγρα
διαβιβάζει αµέσως τις πληροφορίες στην Επιτροπή και τις αρµόδι
κατά περίπτωση, τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 15 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος 7 όταν οι πληροφορίες έχου
διατεθεί προ
Όταν οι πληροφορίες έχουν διατεθεί µετά τη συγκατάθεση, η αρµόδια αρχή, εντός 60 ηµερών από την παραλαβή των νέων 
πληροφοριών, υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, στην οποία αναφέρει εάν και πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι της 
συγκατάθεσης ή εάν θα πρέπει να ανακληθεί η συγκατάθεση, στην Επιτροπή
διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών.  
Τα σχόλια ή οι αιτιολογηµένες αντιρρήσεις για την περαιτέρω διάθεση των ΓΤΟ στην αγορά ή ως προς την πρόταση τροπ
των όρων συγκατάθεσης διαβιβάζονται, εντός 60 ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης, στην Επιτροπή η οποία 
τα διαβιβάζει αµέσως σε όλες τις αρµόδιες αρχές.  
Ο
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αξιολόγησης.  
Εάν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή δεν προβάλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
των νέων πληροφοριών, ή εάν τα εκκρεµή θέµατα ρυθµιστούν εντός 75 ηµερών
τρ
σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή εντός 30 ηµερών.  
 
4. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των ελέγχων, τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το µέρος Γ πρέπει να 
κοινοποιούνται στο κοινό.  
 
Άρθρο 21: Σήµανση  
 
1. Τα κράτη µέλη λα
σ
απαιτήσεις της γραπτής συγκατάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφοι 5 και 8, σ
άρθρο 18 παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 παράγραφος 3.  
 
2. Για τα προϊόντα, για τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν τα τυχαία ή τα τεχνικώς αναπόφευκτα
µ
παράγραφο 1. Τα επίπεδα των κατωτάτων ορίων καθορίζονται, ανάλογα µε το συγκεκριµένο προϊόν, µε τη διαδικασία του άρθρου 
30 παράγραφος 2.  
 
Άρθρο 22: Ελεύθερη κυκλοφορία  
 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεµποδίζουν τη διάθ
στην αγορά ΓΤΟ ως προϊόντων ή εντός προϊόντων οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.  
 
Άρθρο 23: Ρήτρα διασφάλισης  
 
1. Όταν κράτος µέλος, βάσει νέων ή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες κατέστησαν διαθέσιµες µετά την ηµεροµηνία 
συγκατάθεσης και οι οποίες επηρεάζουν την αξιολό
πληροφοριών συνεπεία νέων ή πρόσθετων επιστηµονικών στοιχείων, έχει τεκµηριωµένους λόγους να θεωρεί ότι ένας ΓΤΟ ως 
προϊόν ή εντός προϊόντος, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί καταλλήλ
οδηγίας, συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, το κράτος µέλος αυτό µπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει 
προσωρινά τη χρήση ή/και την πώληση του συγκεκριµένου ΓΤΟ ως προϊόντος ή εντός προϊόντος στην επικράτειά του.  
Το κράτος µέλος διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου, εφαρµόζονται έκτακτα µέτρα όπως η αναστολή ή η παύση 
διάθεσης στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης το
Τ
άρθρου και αιτιολογεί την απόφασή του, παρέχοντας την αναθεώρηση της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, 
αναφέροντας κατά πόσον κ
σ
 
2
των 60 ηµερών, δεν λαµβάνονται υπόψη οι περίοδοι κατά τις οποίες η Επιτροπή αναµένει τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που 
ζήτησε από τον κοινοποιούντα ή τη γνώµη µιας ή περισσότερων επιστηµονικών επιτροπών. Η περίοδος κατά την οποία η Επιτροπή 
αναµένει τη ζητηθείσα γνώµη της ή των επιστηµονικών επιτροπών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ηµέρες.  
Επίσης, δεν λαµβάνεται υπόψη η προθεσµία εντός της οποία
ά

. Εάν υπάρξουν νέες πληροφορίες, από τους χρήστες ή άλλες πηγές, όσον αφορά τους κινδύνους του ή των ΓΤΟ για την 
τητα µέτρα για την 

ται στη κοινοποίηση.  

φο 2, η τελευταία 
ες αρχές των άλλων κρατών µελών και µπορεί να επικαλεστεί, 

ν 
 της έγγραφης συγκατάθεσης.  

 η οποία, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της, τη 

οποίησης 

ι αρµόδιες αρχές και η Επιτροπή µπορούν να συζητούν οποιοδήποτε εκκρεµές θέµα προς επίτευξη συµφωνίας εντός 75 ηµερών 

, η αρµόδια αρχή που εξεπόνησε την έκθεση 
οποποιεί τη συγκατάθεση όπως προτείνεται, διαβιβάζει την τροποποιηµένη συγκατάθεση στον κοινοποιούντα και ενηµερώνει 

µβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά, η 
ήµανση και η συσκευασία των ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, είναι σύµφωνες προς τις σχετικές 

το 

 ίχνη επιτρεπόµενων ΓΤΟ, 
πορεί να θεσπίζεται κατώτατο όριο κάτω του οποίου τα προϊόντα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να σηµαίνονται σύµφωνα µε την 

εση 

γηση περιβαλλοντικού κινδύνου, ή βάσει επαναξιολόγησης υφιστάµενων 

ως και έχει λάβει γραπτή συγκατάθεση δυνάµει της παρούσας 

υ κοινού.  
ο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τις δράσεις που αναλαµβάνει δυνάµει του παρόντος 

αι µε ποιο τρόπο θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι της συγκατάθεσης ή να παύσει να ισχύει η 
υγκατάθεση, και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα νέα ή πρόσθετα στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή του.  

. Σχετική απόφαση λαµβάνεται εντός 60 ηµερών µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2. Για τον υπολογισµό της περιόδου 

ς πρέπει να αποφανθεί το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
ρθρου 30 παράγραφος 2.  
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Άρθρο 24: Ενηµέρωση του κοινού  
 
1. Με την επιφύλαξη
κ
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφο
µ
 
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, για όλους τους ΓΤΟ, για τη διάθεση των οποίων στην αγορά έχει χορηγηθεί γραπτ
σ
οδηγίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης που
επ
προβλεπόµενες χρήσεις.  

ΜΕΡΟΣ ∆- ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Άρθρο 25: Εµπιστευτικότητα  
 
1. Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες που κοινοποιούντα
ανταλλάσσονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας και προστατεύουν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται µε τα
λαµβανόµενα στοιχεία.  
 
2. Ο κοινοποιών µπορεί να υποδεικνύει τα στοιχεία της κοινοποίησης που υποβάλλεται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, 
αποκάλυψη των οποίων ενδέχεται να βλάψει την ανταγωνιστική θέση του και τα οποία, συνεπώς, θα πρέπει να θεωρούνται 
απόρρητα. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να αιτιολογούνται κατά επαληθεύσιµο τρόπο.  
 
3. Ύστερα από διαβούλευση µε τον κοινοποιούντα, η αρµόδια αρχή καθορίζει τα στοιχεία που θα παραµείνουν απόρρητα και 
ενηµερώνει τον κοινοποιούντα για την απόφασή της.  
 
4. Σε καµιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται απόρρητα τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον υποβάλλον
διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 13, 17, 20 ή 23:  
- γενική περιγραφή του ή των
ελ
- µέθοδοι και προγράµµατα για την πα
- 
 
5. Εάν, για οιουσδήποτε λόγους, ο κοινοποιών αποσύρει την κοινοποίηση, οι αρµόδιες αρχές και η Επιτροπή οφείλουν να σέ
τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.  
 
 
Άρθρο 26: Σήµανση των ΓΤΟ οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο  
 
1. Οι ΓΤΟ που διατίθενται για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο υπόκεινται σε κατάλληλ
απαιτήσεις σήµανσης σύµφωνα µε τα σχετικά τµήµατα του παραρτήµατος IV, ώστε να παρέχονται σαφείς πληροφορίες, στην 
ετικέτα ή σε συνοδευτικό έγγραφ

 του άρθρου 25, µόλις παραλάβει κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1, η Επιτροπή 
οινοποιεί αµέσως στο κοινό την περίληψη που αναφέρεται το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο η). Στην περίπτωση που 

ς 3 στοιχείο α), η Επιτροπή κοινοποιεί στο κοινό και τις εκθέσεις αξιολόγησης. Το κοινό 
πορεί να διατυπώνει σχόλια προς την Επιτροπή εντός 30 ηµερών. Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως τα σχόλια στις αρµόδιες αρχές. 

ή 
υγκατάθεση ή των οποίων η διάθεση στην αγορά, είτε ως προϊόντων είτε εντός προϊόντων, έχει απορριφθεί δυνάµει της παρούσας 

 καταρτίζονται για τους εν λόγω ΓΤΟ καθώς και οι ζητηθείσες γνώµες των επιστηµονικών 
ιτροπών κοινοποιούνται στο κοινό. Για κάθε προϊόν, καθορίζονται σαφώς ο ή οι ΓΤΟ που περιέχονται σε αυτό, καθώς και οι 

ι ή 
 

η 

ται σύµφωνα µε τις 

 ΓΤΟ, όνοµα και διεύθυνση του κοινοποιούντος, σκοπός της ελευθέρωσης, τοποθεσία της 
ευθέρωσης και προβλεπόµενες χρήσεις,  

ρακολούθηση του ή των ΓΤΟ και για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,  
αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.  

βονται 

ες 

ο, σχετικά µε την παρουσία γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών. Για το σκοπό αυτό, οι λέξεις 
"Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς" πρέπει να αναγράφονται είτε στην ετικέτα είτε σε συνοδευτικό 

. Οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 1, χωρίς επικαλύψεις ή αντιφάσεις προς ισχύουσες διατάξεις περί σήµανσης που 
ρισµό 

νοτική νοµοθεσία.  

µα Γ προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο 
ε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.  

ρθρο 28: ∆ιαβούλευση µε την ή τις επιστηµονικές επιτροπές  

ώνει και διατηρεί αντίρρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 17 
ν 

την έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 14, αναφέρεται ότι ο ΓΤΟ δεν θα 

 µέλους, σχετικά µε την αντίρρηση.  

έγγραφο.  
 
2
προβλέπονται σε ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία, καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2. Κατά τον καθο
αυτόν, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις περί σήµανσης τις οποίες θεσπίζουν τα κράτη 
µέλη σύµφωνα µε την κοι
 
Άρθρο 27: Προσαρµογή των παραρτηµάτων στην τεχνική πρόοδο  
 
Το παράρτηµα II, τµήµατα Γ και ∆, τα παραρτήµατα III έως VI, και το παράρτηµα VII, τµή
µ
 
 
Ά
 
1. Όταν µια αρµόδια αρχή ή η Επιτροπή διατυπ
παράγραφος 4, το άρθρο 20 παράγραφος 3, ή το άρθρο 23, σχετικά µε τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι ΓΤΟ για τη
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ή όταν, σ
πρέπει να διατεθεί στην αγορά, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της ή των αρµόδιων επιστηµονικών επιτροπών, είτε µε δική της 
πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηµα κράτους
 
2. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να ζητά τη γνώµη της ή των αρµόδιων επιστηµονικών επιτροπών, είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε 
κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους για οποιοδήποτε ζήτηµα το οποίο εµπίπτει στην παρούσα οδηγία και ενδέχεται να έχει αρνητικές
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επ
 
3. Οι διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν επηρεάζονται από την παράγρ
 
Άρθρο 29: ∆ιαβούλευση µε την ή τις επιτροπές δεοντολογίας  
 
1. Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών για θέµατα δεοντολογίας, η Επιτροπή, είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε 
κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, ζητά τη γνώµη οιασδήποτε επιτροπής, την οποία έχει συστήσει
για να την συ
δ
Η διαβούλευση αυτή µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους.  
 
2. Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται βάσει σαφών κανόνων δηµοσιότητας, διαφάνειας και προσιτότητας στο κοινό. Το αποτέλεσµά τη
θα είναι προσιτό στο κοινό.  
 
3. Οι διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δε
 
Άρθρο 30: ∆ιαδικασία επιτροπής  
 
1
 
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου ε
τη
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.  
 
3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.  
 
Άρθρο 31: Ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων  
 
1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεδριάζουν τακτικά και ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά την αποκτώµενη πείρα σε 
σχέση µε την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται µε την ελευθέρωση ΓΤΟ και τη διάθεσή τους στην αγορά. Η εν λόγω 
ανταλλαγή πληροφοριών καλύπτει και την ανταλλαγή πείρ
δ
ενηµέρωσή του.  
Ε
δεύτερο εδάφιο από την επιτροπή που συγκροτείται µε βάση το άρ
 
2. Η Επιτροπή συνιστά ένα ή περισσότερα µητρώα για την καταγραφή των πληροφοριών για τις γενετικές τροποποιήσεις των ΓΤΟ 
που αναφέρονται στο παράρτηµα IV, σηµείο Α7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, το ή τα µητρώα αυτά περιλαµβάνουν τµήµα 
προσιτό στο κοινό. Οι λεπτοµέρειες λειτουργίας του ή των µητρώων αποφασίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγρα
 
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και του σηµείου Α.7 του παραρτήµατος IV,  
α
πραγµατοποιείται δυνάµει του µέρους Β·  
β) τα κράτη µέλη συντάσσουν
Γ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και του άρθρου 20 παράγραφος 1. Με την επ
α
- κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές
- 
µε τον τρόπο που κρίνεται κατάλληλος από τις
 
4. Ανά τριετία, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετική µε τα µέτρα που λαµβάνουν για την εφαρµογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή περιέχει σύντο
που διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων δυνάµει της παρούσας οδηγίας.  
 
5. Ανά τριετία, η Επιτροπή δηµοσιεύει περίληψη η οποί
 
6. Το 2003 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο
τη
 
7. Όταν υποβάλει την έκθεση αυτή το 2003, η Επιτροπή θα υποβάλει ταυτόχρονα ειδική έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία του
Β και του µέρους Γ στην οποία θα περιλαµβάνεται και αξιολόγηση:  
α) όλων των συνεπειών της, ιδίως δε προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ποικιλία των ευρωπαϊκών οικοσυστηµάτων και η αν
συµπληρωθεί το κανονιστικό
β) του εφικτού των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την περαιτέρω βελτίωση της συνεκτικότητας και της αποτελεσµατικότη

ιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  

αφο 2.  

 
µβουλεύεται όσον αφορά τις δεοντολογικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας, όπως την ευρωπαϊκή οµάδα για τη 

εοντολογία της επιστήµης και των νέων τεχνολογιών, επί δεοντολογικών ζητηµάτων γενικής φύσεως.  

ς 

ν επηρεάζονται από την παράγραφο 1.  

. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.  

φαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
ρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.  

ας που αποκτάται κατά την εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 4, 
εύτερο εδάφιο, την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, την παρακολούθηση, τη διαβούλευση µε το κοινό και την 

φόσον είναι αναγκαίο, µπορούν να δίδονται κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 
θρο 30 παράγραφος 1.  

φος 2. 

) τα κράτη µέλη συντάσσουν δηµόσια µητρώα στα οποία καταγράφεται η τοποθεσία της ελευθέρωσης των ΓΤΟ, η οποία 

 επίσης µητρώα για την καταγραφή της τοποθεσίας των ΓΤΟ που καλλιεργούνται δυνάµει του µέρους 
, προκειµένου ιδίως να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ενδεχοµένων επιπτώσεων των ανωτέρω ΓΤΟ στο περιβάλλον 

ιφύλαξη των 
νωτέρω διατάξεων των άρθρων 19 και 20, οι εν λόγω τοποθεσίες:  

 και  
καθίστανται γνωστές στο κοινό  

 αρµόδιες αρχές και σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις.  

µη τεκµηριωµένη έκθεση της εµπειρίας τους σχετικά µε τους ΓΤΟ 

α βασίζεται στις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.  

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε 
ν εµπειρία των κρατών µελών όσον αφορά τους ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά δυνάµει της παρούσας οδηγίας.  

 µέρους 

άγκη να 
 πλαίσιο στον τοµέα αυτόν·  

τας 
αυτού του πλαισίου συµπεριλαµβανοµένων µιας κεντρικής διαδικασίας κοινοτικής έγκρισης και των λεπτοµερειών της λήψης
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τε
γ) του κατά πόσο έχει συσσωρευθεί επαρκής πείρα σχετικά µε την εφαρµογή των διαφοροποιηµένων διαδικασιών του µέρους Β 
ώστε να δικαιολογείται µια διάταξη όσον αφορά τη σιωπηρή συγκατάθεση στις διαδικασίες αυτές, καθώς και σχετικά µε το µέρος 
ώστε να δικαιολογείται η εφαρµογή διαφοροποιηµένης διαδικασίας και  
δ
 
8. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για τα δεοντολογικά θέµατα π
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1
την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.  
 
 
Άρθρο 32: Εφαρµογή του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης περί βιοασφ
 
1. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλ
βιοασφάλειας το ταχύτερο δυνατόν και πάντως πριν από τον Ιούλιο 2001. Η πρόταση συµπληρώνει κα
τρ
 
2. Η πρόταση αυτή περιλαµβάνει, ειδικότερα, τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή των διαδικασιών που ορίζονται στο 
πρωτόκολλο της Καρθαγένης και, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, απαιτεί από τους κοινοτικούς εξ
τή
Agreement), όπως αυτές εκτίθενται στα άρθρα 7 έως 10, 12 και 14 του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης.  
 
Άρθρο 33: Κυρώσεις  
 
Τ
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.  
 
Άρθρο 34: Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο  
 
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την 
παρούσα οδηγία µέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2002. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.  
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή της. Οι λεπτοµέρειες για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.  
 
2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή για όλες τις νοµοθ
θεσπίσει για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.  
 
 
Άρθρο 35: Εκκρεµείς κοινοποιήσεις  
 
1
9
από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.  
 
2. Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2003 οι κοινοποιούντες πρέπει να έχουν συµπληρώσει τη κοινοποίησή τους σύµφωνα µε την παρού
οδηγία.  
 
Ά
 
1. Η οδηγία 90/220/ΕΟΚ καταργείται από τις 17 Οκτωβρίου 2002.  
 
2. Κάθε αναφορά στην καταργούµενη οδηγία θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα οδηγία και σύµφωνα µε
π
 
Ά
 
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτ
 
Άρθρο 38  
 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.  
 
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2001  

Π
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

λικής απόφασης από την Επιτροπή·  

Γ 

) των κοινωνικοοικονοµικών συνεπειών της σκόπιµης ελευθέρωσης και της διάθεσης ΓΤΟ στην αγορά.  

ου 
· η έκθεση αυτή µπορεί να συνοδεύεται, ανάλογα µε την περίπτωση, από πρόταση για 

άλειας  

ει νοµοθετική πρόταση για τη λεπτοµερή εφαρµογή του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης περί 
ι, εφόσον χρειάζεται, 

οποποιεί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.  

αγωγείς να εξασφαλίσουν την 
ρηση όλων των απαιτήσεων της διαδικασίας προκαταρκτικής συµφωνίας κατόπιν ενηµερώσεως (∆ιαδικασία Advance Informed 

α κράτη µέλη ορίζουν τις κυρώσεις που εφαρµόζονται σε περίπτωση παραβάσεως των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται 

 τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή 

ετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που έχουν 

. Οι κοινοποιήσεις διάθεσης στην αγορά ΓΤΟ ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, οι οποίες έχουν ληφθεί δυνάµει της οδηγίας 
0/220/ΕΟΚ και για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της εν λόγω οδηγίας µέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2002, διέπονται 

σα 

ρθρο 36: Κατάργηση  

 τον πίνακα αντιστοιχίας 
ου περιέχεται στο παράρτηµα VIII.  

ρθρο 37  

ήτων.  

ΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
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Α
 
ΜΕΡΟΣ 1  
 
Οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: 
1. τεχνικές ανασυνδυασµένου νουκλεϊκού οξέος στις οποίες περιλαµβάνεται ο σχηµατισµός νέων συνδυασµών γενετικού υλικού µε 
την εισαγωγή µορίων νουκλεϊκού οξέος πο
οι
οποίο καλώς εχόντων των πραγµάτων, δεν υπάρχουν, ενώ είναι εντούτοις ικανά να συνεχίσουν την αναπαραγωγή τους,  
2. τεχνικέ
µ
3. τεχνικές σύντηξης κυττά
ζώ
βοήθεια µέσων ή µεθόδων που δεν απαντούν στη φύση.  
 
ΜΕΡΟΣ 2  
 
Ο
υπό την προ
π
1. γονιµοποίηση in vitro,  
2
3. πρόκληση
 
 
Β
 

. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  

 

υ παρασκευάζονται, µε οιονδήποτε τρόπο, έξω από έναν µικροοργανισµό, εντός 
ουδήποτε ιού, βακτηριακού πλασµιδίου ή άλλου συστήµατος φορέων και µε την ενσωµάτωσή τους σε οργανισµό ξενιστή στον 

ς που περιλαµβάνουν την άµεση εισαγωγή, σε οργανισµό, κληρονοµήσιµου υλικού που παρασκευάζεται εκτός του 
ικροοργανισµού και στις οποίες περιλαµβάνεται η µικροέγχυση, η µακροέγχυση και η µικροέγκλειση,  

ρων (στις οποίες περιλαµβάνεται η σύντηξη πρωτοπλαστών) ή υβριδισµού µε τις οποίες σχηµατίζονται 
ντα κύτταρα µε νέους συνδυασµούς κληρονοµήσιµου γενετικού υλικού, χάρις στη σύντηξη δύο ή περισσοτέρων κυττάρων µε τη 

ι τεχνικές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) οι οποίες δεν φέρονται ως άγουσες σε γενετική τροποποίηση, 
ϋπόθεση ότι δεν συνεπάγονται τη χρήση µορίων ανασυνδυασµένου DNA ή γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών 

αραγόµενων µε τεχνικές/µεθόδους άλλες από αυτές που εξαιρούνται από το παράρτηµα I Β:  

. σύζευξη, µεταγωγή, µετασχηµατισµό ή οιαδήποτε άλλη διαδικασία που απαντά στη φύση,  
 πολυπλοειδίας.  

. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3  

Οι τεχνικές/µέθοδοι γενετικής τροποποίησης που παράγουν οργανισµούς που εξαιρούνται της οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
 χρήση µορίων ανασυνδυασµένου DNA ή γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών εκτός αυτών που 

 ή περισσότερες από τις τεχνικές/µεθόδους που παρατίθενται κατωτέρω, είναι οι ακόλουθες:  
. µεταλλαξιογένεση,  

 πρωτοπλαστών) οργανισµών οι οποίοι µπορούν να 
νταλλάξουν γενετικό υλικό µε παραδοσιακές µεθόδους διασταύρωσης.  

 
περιβαλλοντικού κινδύνου 

α να προαχθεί η κοινή ερµηνεία των όρων "άµεσο, έµµεσο, ταχυφανές, οψιφανές" κατά την εφαρµογή του παρόντος 
ος, και µε την επιφύλαξη των περαιτέρω σχετικών προσανατολισµών, και ιδίως όσον αφορά το βαθµό στον οποίο είναι 

υνατόν και πρέπει να συνεκτιµώνται οι έµµεσες επιπτώσεις, οι όροι αυτοί επεξηγούνται ως εξής:  

άλλον που εµφανίζονται µέσω 
, µέσω µηχανισµών όπως οι αλληλεπιδράσεις µε άλλους οργανισµούς, η µεταφορά γενετικού 

ς παρατηρούνται µε καθυστέρηση ("οψιφανείς"),  
ο όρος "ταχυφανείς επιπτώσεις" αναφέρεται σε επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον που παρατηρούνται κατά 
 διάρκεια της περιόδου ελευθέρωσης του ΓΤΟ. Οι ταχυφανείς επιπτώσεις µπορούν να είναι είτε άµεσες είτε έµµεσες,  

σεις στην υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον που ενδεχοµένως δεν 
αρατηρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου ελευθέρωσης του ΓΤΟ, καθίστανται όµως εµφανείς ως άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις 

 
ρευτικές 

τώσεις νοούνται οι συσσωρευµένες επιπτώσεις των συγκαταθέσεων για την ανθρώπινη υγεία και το 
 

ική ποικιλοµορφία, την υγεία των ζώων και τα 
ροβλήµατα αντοχής στα αντιβιοτικά.  

δεν συνεπάγονται τη
παράγονται µε µία
1
2. σύντηξη φυτικών κυττάρων (στην οποία συµπεριλαµβάνεται η σύντηξη
α
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
 
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  
 
Στο παρόν παράρτηµα περιγράφονται σε γενικές γραµµές ο επιτευκτέος στόχος, τα συνεκτιµητέα στοιχεία και οι ακολουθητέες
γενικές αρχές και µέθοδοι για την πραγµατοποίηση της αναφερόµενης στα άρθρα 4 και 13 αξιολόγησης 
(ΑΠΚ). Το παράρτηµα συµπληρώνεται µε σηµειώµατα προσανατολισµού, συντακτέα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 2. Τα εν λόγω σηµειώµατα προσανατολισµού πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τις 17 Οκτωβρίου 
2002.  
Γι
παραρτήµατ
δ
- ο όρος "άµεσες επιπτώσεις" αναφέρεται στις πρωτογενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον που 
προξενούνται από τον ίδιο τον ΓΤΟ και δεν εµφανίζονται µέσω αλυσίδας σχέσεων αιτίου-αιτιατού,  
- ο όρος "έµµεσες επιπτώσεις" αναφέρεται σε επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή το περιβ
αλυσίδας σχέσεων αιτίου-αιτιατού
υλικού, ή οι αλλαγές στη χρήση ή στη διαχείριση.  
Οι έµµεσες επιπτώσεις συνήθω
- 
τη
- ο όρος "οψιφανείς επιπτώσεις" αναφέρεται σε επιπτώ
π
είτε σε µετέπειτα στάδιο είτε αφού τερµατιστεί η ελευθέρωση.  
Μια γενική αρχή που θα πρέπει επίσης να διέπει την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου είναι ότι πρέπει να διεξάγεται ανάλυση
των σωρευτικών µακροπρόθεσµων επιπτώσεων της ελευθέρωσης και της διάθεσης στην αγορά. Με τον όρο σω
µακροπρόθεσµες επιπ
περιβάλλον, και µεταξύ άλλων, για τη χλωρίδα και την πανίδα, τη γονιµότητα του εδάφους, την αποδόµηση οργανικών υλικών από
το έδαφος, την αλυσίδα διατροφής των ανθρώπων ή των ζώων, τη βιολογ
π
 
Α Στόχος
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Σ
άµεσων, έµµεσων, ταχυφανών και οψιφανών - που µπορεί να έχει στ
ελ
ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου και αν όντως υπάρχει των καταλληλότερων χρησιµοποιητέων µεθόδων.  
 
 
Β. Γενικές αρχές  
 
Για την εφαρµογή της αρχής της προληπτικής δράσης, όταν γίνεται ΑΠΚ, θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες γενικέ
- τα αναγνωρισµένα χαρακτηριστικά του ΓΤΟ και της χρήσης του τα ικανά να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις θα πρέπει να 
συγκρίνονται µε εκείνες που εµφανίζει ο µη τροποποιηµένος οργανισµός από τον οποίο προέκυψε 
σε αντίστοιχες καταστάσεις,  
- η ΑΠΚ θα πρέπει να διενεργείται µε επιστηµονικά έγκυρο και διαφανή τρόπο, βάσει των διαθέσιµω
δεδοµένων,  
- η ΑΠΚ θα πρέπει να διενεργείται χωριστά για κάθε περίπτωση, πράγµα που σηµαίνει ότι οι απαιτούµενες πληροφορίες µπορού
να ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο των υπόψη ΓΤ
λαµβανοµένης υπόψη, µεταξύ άλλων, της τυχόν παρουσίας ΓΤΟ στο περιβάλλον,  
- εάν καθίστανται διαθέσιµα νέα στοιχεία για τον ΓΤΟ και τις επιπτώσεις του στην υγεία των ανθρώπων στο περιβάλλον, ενδέχεται 
να χρειάζεται αναπροσανατολισµός της ΑΠΚ προκειµένου να εξακριβώνεται:  
- µήπως έχει µεταβληθεί ο κίνδυνος,  
- µήπως είναι ανάγκη να τροποποιηθεί αντίστοιχα η διαχείριση του κινδύνου.  
 
 
Γ. Μεθοδολογία  
 
Γ.1. Χαρακτηριστικά των ΓΤΟ και των ελευθερώσεων  
 
Ανάλογα µε την περίπτωση, στην ΑΠΚ 
σ
- του οργανι
- 
και των σχετικών πληροφοριών για το φορέα και το δότη,  
- των ΓΤΟ,  
- της σχεδιαζόµενης ελευθέρωσης ή χρήσης, καθώς και σε τι κλίµακα σχεδιάζεται να γίνει,  
- του δυνητικού περιβάλλοντος υποδοχής και  
- 
Σ
χαρακτηριστικά κα
 
Γ.2. Βήµατα στην ΑΠΚ  
 
Κατά τη συναγωγή συµπερασµάτων για την ΑΠΚ που αναφέρεται στα άρθρα 4, 6, 7 και 13 θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα:  
1. Εντοπισµός χαρακτηριστικών που ενδέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις  
Πρέπει να πρ
δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Η σύγκριση των χαρακτηριστικών του/των ΓΤΟ µε εκείνα που 
εµφανίζει ο µη τροποποιηµένος οργανισµός υπό αντίστοιχες συνθήκες ελευθέρωσης ή χρήσης, βοηθά στον εντοπισµό των
συγκεκριµένων δυνητικών δυσµενών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη γενετική
παραβλέπεται καµία δυνητικά δυσµενής επίπτωση µε το σκεπτικό ότι είναι απίθανο να εµφανιστεί.  
Οι δυνητικά δυσµενείς επιπτώσεις των ΓΤΟ θα ποικίλλουν από περίπτωση σε 
- ασθένειες του ανθρώπου, συµπεριλα
i του παραρτήµατος III A, και B.7. του παραρτήµατος III Β),  
- 
σ
- επιπτώσεις στην
π
- αλλαγές στην ευπάθεια σε παθογόνους οργανισµούς, 
δ
- αποδυνάµωση προφυλακτικών ή θεραπευτικών ιατρικών, κτηνιατρικών ή φυτοϋγειονοµικών αγωγών π.χ. µε µεταβίβαση γονι
που παρέχουν αντίσταση έναντι 
Γ.2.θ iv του παραρτήµατος III Α),  
- συνέπειες στη βιογεωχηµεία (βιογεωχηµικοί κύκλοι), ειδικότερα δε στην ανακύκλωση του άνθρακα και του αζώτου µέσω των 
µεταβολών της αποσύνθεσης οργανικών ουσιών στο έδαφο
∆.11. του πα
∆υσµενή αποτελέσµατα µπορούν να προκύψουν αµέσως ή εµµέσως µέσω µηχανισµών, όπ
-

τόχος της ΑΠΚ είναι, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των δυνητικών δυσµενών επιπτώσεων - 
ην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον η σκόπιµη 

ευθέρωση ΓΤΟ και η διάθεσή τους στην αγορά. Η ΑΠΚ πρέπει να διεξάγεται µε στόχο τον προσδιορισµό του κατά πόσον υπάρχει 

ς αρχές: 

ο ΓΤΟ και η χρησιµοποίησή του 

ν επιστηµονικών και τεχνικών 

ν 
Ο, τη σχεδιαζόµενη χρήση τους και το δυνητικό περιβάλλον υποδοχής, 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συναφείς επιστηµονικές και τεχνικές λεπτοµέρειες οι 
χετικές µε τα χαρακτηριστικά:  

σµού-δέκτη ή των οργανισµών-γονέων,  
της γενετικής τροποποίησης/των γενετικών τροποποιήσεων, είτε πρόκειται για προσθήκες είτε για απαλοιφές του γενετικού υλικού, 

των αλληλεπιδράσεων µεταξύ όλων αυτών.  
την ΑΠΚ µπορούν να βοηθήσουν και πληροφορίες από ελευθερώσεις παρόµοιων οργανισµών και οργανισµών µε παρόµοια 

ι οι αλληλεπιδράσεις τους µε παρόµοια περιβάλλοντα.  

οσδιορίζονται όλα τα συνδεδεµένα µε τη γενετική αλλοίωση χαρακτηριστικά των ΓΤΟ τα οποία µπορούν να έχουν 

 
 αλλοίωση. Σηµαντικό είναι να µην 

περίπτωση και µπορεί να περιλαµβάνουν:  
µβανοµένων των αλλεργιογόνων ή τοξικών επιπτώσεων (βλέπε π.χ. σηµεία II Α.11. και II Γ.2 

ασθένειες ζώων ή φυτών, συµπεριλαµβανοµένων των τοξικών και, ενδεχοµένως, των αλλεργιογόνων επιπτώσεων (βλέπε π.χ. 
ηµεία II Α.11. και II Γ.2 i του παραρτήµατος III Α, και Β.7. και ∆.8. του παραρτήµατος III Β),  

 πληθυσµιακή δυναµική των ειδών στο περιβάλλον υποδοχής και στη γενετική ποικιλοµορφία καθενός από τους 
ληθυσµούς αυτούς (βλέπε π.χ. σηµεία IV Β.8., 9. και 12. του παραρτήµατος III Α),  

ικανές να διευκολύνουν την εξάπλωση µολυσµατικών ασθενειών ή/και να 
ηµιουργήσουν νέες δεξαµενές ή νέους φορείς,  

δίων 
αντιβιοτικών χρησιµοποιούµενων στην ιατρική ή κτηνιατρική (βλέπε π.χ. σηµεία II Α.11.ε) και II 

ς (βλέπε π.χ. σηµεία II Α.11.στ) και IV Β.15. του παραρτήµατος III Α, και 
ραρτήµατος III Β).  

ως για παράδειγµα:  
η εξάπλωση ΓΤΟ στο περιβάλλον
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- η µεταφορά του παρεµβληθέντος γενετικού υλ
είτε όχι,  
- η φαινοτυπική και γενετική αστάθεια,  
- 
- αλλαγές στη διαχείριση
2
Πρέπει να αξιολογείται το µέγεθος των συνεπειών κάθε δυνητικής δυσµενούς επίπτωσης που εµφανίζεται. Η αξιολόγηση αυτή 
πρέπει να π
περιβάλλον στο οποίο προβλέπεται η ελευθέρωση του/των ΓΤΟ καθώς και από τον
3. Αξιολόγηση του ενδεχοµένου εµφάνισης κάθε δυνητικής δυσµενούς επίπτωσης που έχει εντοπισθεί  
Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο προβλέπεται η ελευθέρωση του/των ΓΤΟ καθώς και ο τρόπος ελευθέρωσης 
επηρεάζουν καθοριστικά την εκτίµηση του ενδεχόµενου ή της πιθανότητας να εµφανισθεί µια δυσµενής επίπτωση.  
4. Εκτίµηση της επικινδυνότητας κάθε προσδιορισµένου χαρακτηριστικού του/των ΓΤΟ  
Πρέπει κατά το δυνατόν και σύµφωνα µε την επιτευχθείσα πρόοδο, να εκτιµάται ο κίνδυνος για την υγεία
περιβάλλον που δηµιουργεί κάθε προσδιορισµένο χαρακτηριστικό του ΓΤΟ που ενδέχεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις, µε
συνδυασµό της πιθανότητας να εµφανισθεί η δυσµενής επίπτωση και του µεγέθους των συνεπειών, εάν εµφανισθεί.  
5. Εφαρµογή στρατηγικών διαχείρισης της επικινδυνότητας µ
Στην αξιολόγηση του κινδύνου µπορούν να προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που χρειάζονται διαχείριση καθώς και ο καλύτερος τρόπο
διαχείρισής τους και θα πρέπει να ορίζεται µια στρατηγική διαχείρισης του κίνδυνου.  
6. Προσδιορισµός της συνολικής επικινδυνότητας των ΓΤΟ  
Θα πρέπει να γίνεται εκτίµηση της συνολικής επικινδυνότητας των ΓΤΟ, λαµβανοµένων
στρατηγικών διαχείρισης του κινδύνου.  
 
∆. Συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης ΓΤΟ ή της διάθεσής τους στην αγορά  
 
Βάσει ΑΠΚ η οποία διεξήχθη σύµφ
κοινοποιήσεις να περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία που απαριθµούνται στα τµήµατα ∆.1 ή ∆.2, µε σκοπό να 
παρέχεται βοήθεια στην εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης ΓΤΟ ή της 
διάθεσής τους στην αγορά:  
 
∆.1. Στην περίπτωση ΓΤΟ εκτός των ανωτέρων
 
1. Πιθανό
προτεινόµενης(ων) ελευθέρωσης(εων).  
2. Τυχόν επιλεκτικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκ
συνθήκες της (των) προτεινόµενης(ων) ελευθέρωσης(εων).  
3. ∆υνατότητα µεταφοράς γονιδίων σε άλλα είδη υπό τις συνθήκες της προτεινόµενης ελ
πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που προσδίδονται στα είδη αυτά.  
4. ∆υνητικές ταχυφανείς ή/και οψιφανείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των άµεσων και των έµµεσων αλληλεπιδράσεων µεταξύ του 
ΓΤΟ και των οργανισµών στόχων (ενδεχοµένως).  
5. ∆υνητικές ταχυφανείς ή/και οψιφανείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των άµεσων και των έµµεσων αλλ
ΓΤΟ και των οργανισµών µη-στόχων, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στα πληθυσµιακά επίπεδα των ανταγωνιστών, 
θηραµάτων, ξενιστών, συµβιωτικών οργανισµών, θηρευτών, παρασίτων και παθογόνων.  
6. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/και οψιφανή αποτελέσµατα στην υγεία του ανθρώπου που πρ
έµµεσες αλληλεπιδράσεις του ΓΤΟ και προσώπων που εργάζονται µε ελευθερώσεις ΓΤΟ, έρχονται σε επαφή ή σε γειτνίαση µ
τους.  
7. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/και οψιφανή αποτελέσµατα στην υγεία των ζώων και συνέπειες για την αλυσίδα ζωοτροφώ
που προκύπτουν από την κατανάλωση ΓΤΟ και οιουδήποτε προϊόντος που προέρχεται από αυτόν εάν προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφή.  
8. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/και οψιφανή αποτελέσµατα στις βιογεωχηµικές διεργασίες
έµµεσες αλληλεπιδράσεις του ΓΤΟ και των οργανισµών στόχ
9. Ενδεχόµενες ταχυφανείς ή/και οψιφανείς, άµεσες και έµµεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ειδικών τεχνικών που 
χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του ΓΤΟ
 
∆.2. Στην περίπτωση γενετικώς τροποποιηµένων ανώτερων φυτών (ΓΤΑΦ)  
 
1. Πιθανότητα τα ΓΤΑΦ να γίνουν ανθεκτικότερα από τα φυτά-δέκτες ή τα γονικά φυτά στα γεωργικά ενδιαιτήµατα και περισσότε
διεισδυτικά σε φυσικά ενδιαιτήµατα.  
2. Τυχόν επιλεκτικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που προσδίδονται στο ΓΤΑΦ.  
3. ∆υνατότητα µεταφοράς γον
κ
4. ∆υνητικές ταχυφανείς ή/και οψιφανείς περιβαλλοντικές
Γ
5. Ενδεχόµενες ταχυφανείς ή/και οψιφανείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των άµεσων και των έµµεσων αλληλεπιδράσε
του ΓΤΑΦ και των οργανισµών µη-στόχω
στόχους) συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στα πληθυσµιακά επίπεδα των ανταγωνιστών, φυτοφάγων, συµβιωτικών 

ικού σε άλλους οργανισµούς ή και στον ίδιο οργανισµό, είτε γενετικά τροποποιηµένο 

αλληλεπιδράσεις µε άλλους οργανισµούς,  
, συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών πρακτικών.  

. Αξιολόγηση των δυνητικών συνεπειών κάθε δυσµενούς επίπτωσης, εάν εµφανιστεί  

ροϋποθέτει ότι αυτή η δυσµενής επίπτωση θα εµφανισθεί. Το µέγεθος των συνεπειών ενδέχεται να επηρεάζεται από το 
 τρόπο ελευθέρωσης.  

 του ανθρώπου ή το 
 

ιας σκόπιµης ελευθέρωσης ΓΤΟ ή διάθεσης ΓΤΟ στην αγορά  
ς 

 υπόψη των τυχόν προτεινόµενων 

ωνα µε τις αρχές και τη µεθοδολογία που αναφέρονται στα τµήµατα Β και Γ, θα πρέπει στις 

 φυτών  

τητα οι ΓΤΟ να γίνουν ανθεκτικότεροι και να εισβάλουν στα φυσικά ενδιαιτήµατα υπό τις συνθήκες της (των) 

τήµατα που προσδίδονται στους ΓΤΟ και η πιθανότητα αυτά να εκδηλωθούν υπό τις 

ευθέρωσης του ΓΤΟ και τυχόν επιλεκτικά 

ηλεπιδράσεων µεταξύ του 

οκύπτουν από δυνητικές άµεσες και 
αζί 

ν/τροφίµων 

 που προκύπτουν από δυνητικές άµεσες και 
ων και µη-στόχων στην περιοχή της (των) ελευθέρωσης(εων) ΓΤΟ.  

 όπου αυτές είναι διαφορετικές από τις χρησιµοποιούµενες για τους µη-ΓΤΟ.  

ρο 

ιδίων στα ίδια ή σε άλλα, συµβατά ως προς το φύλο, φυτικά είδη υπό συνθήκες φύτευσης του ΓΤΑΦ 
αι οιοδήποτε επιλεκτικό πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα που προσδίδεται σε αυτά τα φυτικά είδη.  

 επιπτώσεις των άµεσων και των έµµεσων αλληλεπιδράσεων µεταξύ του 
ΤΑΦ και των οργανισµών στόχων, όπως θηρευτών, παρασίτων και παθογόνων (ενδεχοµένως).  

ων µεταξύ 
ν (επίσης λαµβανοµένων υπόψη οργανισµών που αλληλεπιδρούν µε οργανισµούς-

οργανισµών (ενδεχοµένως) παρασίτων και παθογόνων
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6. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/και οψιφανή αποτελέσµατα στην υγεία του ανθρώπου που προκύπτουν από δυνητικές άµεσες και 
έµµεσες αλληλεπιδράσεις του ΓΤΑΦ και προσώπων που εργάζονται
τους.  
7. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/και οψιφανή αποτελέσµ
που προκύπτουν από την κατανάλωση ΓΤΑΦ και οιουδήποτε προϊόντος που προέρχεται από αυτό εάν προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφή.  
8. Ενδεχόµενες ταχυφανείς ή/και οψιφανείς άµεσες και έµµεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
διαχείρισης και συγκοµιδής που χρησιµοποιούνται για τα ΓΤΑΦ όταν είναι διαφορετικές από εκείνες που χρησιµοποιούνται για 
µη-ΓΤΑΦ.  
 
9. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/και οψιφανή αποτελέσµατα στις βιογεωχηµικές διεργασίες που προκύπτουν από δυνητικές άµεσες και 
έµµεσες αλληλεπιδράσεις του ΓΤΟ και των οργανισµών στόχων και µη-στόχων στην περιοχή της (των) ελευθέρωσης(εω
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 
Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο µέρος Β ή στο µέρος Γ της οδηγίας πρέπε
π
Όλα τα σηµεία που αναφέρονται δεν έχουν, κατ' ανάγκην, εφαρµογή σε κάθε περίπτωση. Πρέπει, εποµένως, να αναµένεται ότι κάθε
µεµονωµένη κοινοποίηση θα καλύπτε
Ο βαθµός λεπτοµέρειας που απαιτείται για την κάλυψη κάθε υποσυνόλου σηµείων εί
φύση και την κλίµακα της προτεινόµενης ελευθέρωσης.  
Οι µελλοντικές εξελίξεις στην γενετική τροποποίηση ενδέχεται να απαιτήσουν την προσαρµογή αυτού
τεχνική πρόοδο ή τη σύνταξη σηµειωµάτων προσανατολισµού σχετικά µε αυτό. Αφού η Κοινότητα αποκτήσει επαρκή πείρα, 
ενδέχεται να καταστεί δυνατή η περαιτέρω διαφοροποίηση των απαιτήσεων πληροφόρησης για δια
παράδειγµα τους µονοκυτταρικούς οργανισµούς, τα ψάρια ή τα έντοµα, ή για ειδική χρήση ΓΤΟ όπως η ανάπτυξη εµβολίων, µέσω
κοινοποιήσεων για την ελευθέρωση συγκεκριµένων ΓΤΟ.  
Στο φάκελο περιέχεται επίσης η περιγραφή των χρησιµοποιούµενων µεθόδων ή η αναφορά σε τυποποιηµένες ή διεθνώς 
αναγνωρισµένες µεθόδους, µαζί µε το όνοµα του οργανισµ
µελετών.  
Το παράρτηµα III Α εφαρµόζεται στις ελευθερώσεις όλων των τύπων γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών, εξαιρέσει των 
ανώτερ
Ως "ανώτερα φυτά" νοούνται τα φυτά που ανήκουν στην ταξινοµική οµάδα Spermatophytae (Gymnospermae και Angiospermae).  
 
 
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ  
 
Γ
 
Α. Όνοµα και διεύθυνση του κοινοποιούντος (εταιρεία ή οργανισµός).  
Β
Γ
 
Π
 
Α
1. επιστηµονική ονοµασία,  
2. συστηµατική κατάταξη/ταξινόµηση,  
3. άλλες ονοµασίες (κοινή ονοµασία, όνοµα στελέχους, κ.λπ.),  
4. φαινοτυπικοί και γενετικοί δείκτες,  
5. βαθµός συγγένειας µεταξύ του δότη και του δέκτη ή µεταξύ των γονικών οργανισµών,  
6. περιγραφή των µεθόδων εντοπισµού και ανίχνευσης,  
7. ευαισθησία, αξιοπιστία (εκφρασµένη ποσοτικά) και βαθµός εξειδίκευσης/ευαισθησίας µεθόδων ανίχνευσης και εντοπισµού,  
8. περιγραφή της γεωγραφικής κατανοµής και του φυσικού ενδιαιτήµατος του οργανισµού καθώς και πληροφορίες σχετικά µε
φυσικούς του θηρευτές, τα θηράµατα, τα παράσιτα και τους ανταγωνιστές, τους συµβιωτικούς οργανισµούς και τους ξενιστέ
9. οργανισµοί µε τους οποίους είναι γνωστό ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, µεταφέρεται γενετικό υλικό,  
10. έλεγχος της γενετικής σταθερότητας των οργανισµών κα
11. παθολογικά, οικολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά:  
α) κατάταξη των κινδύνων, σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κοινοτικούς κανόνες για την προστασία της υγείας του ανθρώπο
την προστα
β) χρόνος γενεάς σε φυσικά οικοσυστήµατα, εγγενής και αγενής κύκλος αναπαραγωγής·  
γ) πληροφορίες για την επιβίωση, συµπεριλαµβανοµένης της εποχιακότητας και της ικανότητας σχηµατισµού δοµών επ
δ) παθογένεια : µολυσµατικότητα, τοξινοπαραγωγή, λοιµογόνος ικανότητα, αλλεργιογόνος ικανότητα, φορέας παθογόνων 

 µε ελευθερώσεις ΓΤΑΦ, έρχονται σε επαφή ή σε γειτνίαση µαζί 

ατα στην υγεία των ζώων και συνέπειες για την αλυσίδα ζωοτροφών/τροφίµων 

 των ειδικών τεχνικών καλλιέργειας, 
τα 

ν) ΓΤΟ.  

ι να περιλαµβάνει, ανάλογα µε την περίπτωση, τις 
ληροφορίες που καθορίζονται κατωτέρω στα υποπαραρτήµατα.  

 
ι µόνο ένα συγκεκριµένο υποσύνολο σηµείων, τα οποία αφορούν την εκάστοτε κατάσταση.  

ναι επίσης δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα µε τη 

 του παραρτήµατος στην 

φορετικά είδη ΓΤΟ, για 
 

ού ή των οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των 

ων φυτών. Το παράρτηµα III Β εφαρµόζεται στην ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων ανώτερων φυτών.  

ΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

. Όνοµα, προσόντα και πείρα του (των) υπεύθυνου(-ων) επιστήµονα(-ων).  
. Τίτλος του έργου.  

ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Τ.Ο.  

. Χαρακτηριστικά α) του δότη, β) του δέκτη ή γ) (ανάλογα µε την περίπτωση) του (των) γονικού(-ών) οργανισµού(-ών)  

 τους 
ς,  

ι των παραγόντων που την επηρεάζουν,  

υ ή/και 
σία του περιβάλλοντος·  

ιβίωσης·  

µικροοργανισµών πιθανοί φορείς φάσµα ξενιστών όπου συµπεριλαµβάνονται οι οργανισµοί µη-στόχοι Πιθανή ενεργοποίηση
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λ
ε) αντοχή στα αντιβιοτικά και δυνατή χρήση των αντιβιοτικών αυτών στον άνθρωπο και σε κατοικίδιους οργανισµούς για προ
και θεραπευτική αγωγή·  
σ
ουσιών, αναπνοή, κ.λ.π.  
1
α) αλληλουχία·  
β) συχνότητα κινητοποίησης·  
γ) ειδικότητα·  
δ
13. Iστορικό των προηγούµενων γενετικών τροπ
 
Β. Χαρακτηριστικά του φορέα  
1. φύση και πηγή του φορέα
2. αλληλουχία transposons, φορέων και
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του ΓΤΟ και για τη λειτουρ
ΓΤΟ,  
3. συχνότητα κινητοποίησης του ένθετου φορέα ή/και δυνατότητες µεταβίβασης γενετικού 
4. πληροφορίες σχετικές µε τον βαθµό στον οποίο ο φορέ
λειτουργίας.  
 
Γ. Χαρακτηριστικά του τροποποιηµένου οργανισµού  
1. Πληροφορίες σχετικά µε τη γενετική τροποποίηση:  
α) µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση·  
β) µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή και την εισαγωγή
απάλειψη µίας αλληλουχίας·  
γ) περιγραφή της δοµής του ενθέµατο
δ) καθαρότητα του ενθέµατος από τυχόν άγνωστη αλληλουχία και πληροφορίες σχετικά µε
αλληλουχία περιορίζεται στο DNA που απαιτείται για την επίτευξη της ζητούµενης λειτουργίας·  
ε) µέθοδοι και κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την επιλογή·  
στ) αλληλουχία, λειτουργική ταυτότητα και θέση του ή των εν λόγω τροποποιηµένων/ενθέτων/απαλειφθέντων τµηµάτων νουκλεϊκών
οξέων µε ειδική αναφορά σε οιαδήποτε γνωστή επιβλαβή αλληλουχία DNA
 
2. Πληροφορίες σχετικά µ
 
α) περιγραφή του ή των γε
χαρακτηριστικών που ενδέχεται να
β) δοµή και ποσό
οργανισµού·  
γ) σταθερότητα
δ) ρυθµός και επίπεδο έκφρασης του νέου γενετικού υλικ
ε) δραστικότητα της (των) εκφραζόµενης(-ων) πρωτεΐνης(-ών)·  
σ
της ένθετης αλληλουχίας και το
ζ) ευαισθησία, αξιοπιστία (εκφρ
η) ιστορικό προηγούµενων ελευθερώσεων ή χρήσεων του ΓΤΟ·  
θ) κίνδυνοι για την υγεία ανθρώπων και ζώων, καθώς και για την υγεία των φυτών:  
i) τοξική
ii) σύγκριση, από πλευράς παθογένειας, του τροποποιηµένου οργανισµού µε τον δότη, τον δέκτη ή (ενδεχοµένως) τον γονικό 
οργανισµό,  
iii) ικανότητα αποικισ
iv
- προκαλούµενες ασθένειες και µηχανισµός παθογένει
οργανισµό, καθώς και της λοιµογόνου ικανότητας,  
- µεταδοτικότητα,  
- λοιµογόνος δόση,  
- φάσµα ξενιστών, δυνατότητα
- δυνατότητα επιβίωσης εκτός του ανθρώπινου ξενιστή,  
- παρουσία φορέων ή µέσων διάδοσης,  
- βιολογική σταθερότητα,  
- ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά,  
- αλλεργιογένεια,  
- ύπαρξη κατάλληλων θεραπειών,  
v
 
Π

ανθανόντων ιών (προ-ιών). Iκανότητα αποικισµού άλλων οργανισµών·  
ληπτική 

τ) συµµετοχή σε περιβαλλοντικές διεργασίες: πρωτογενή παραγωγή, ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, αποσύνθεση οργανικών 

2. Φύση των γηγενών φορέων:  

) παρουσία γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα.  
οποιήσεων.  

,  
 άλλων τµηµάτων DNA που δεν περιέχουν γενετικές πληροφορίες και που 

γία του εισαχθέντος φορέα και του ενθέµατος (insert DNA) εντός του 

υλικού και µέθοδοι προσδιορισµού,  
ας περιορίζεται στο DNA που απαιτείται για την επίτευξη της ζητούµενης 

 του ενθέµατος ή των ενθεµάτων στον δέκτη, ή για την 

ς ή/και του φορέα·  
 το βαθµό στον οποίο η ένθετη 

 
.  

ε τον τελικό ΓΤΟ:  

νετικών γνωρισµάτων ή φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, και ιδίως των τυχόν γενετικών γνωρισµάτων και 
 εκφραστούν ή να µην εκφράζονται πλέον·  

τητα του νουκλεϊκού οξέος του φορέα ή/και του δότη, το οποίο παραµένει στην τελική δοµή του τροποποιηµένου 

 του οργανισµού από πλευράς γενετικών γνωρισµάτων·  
ού. Μέθοδος και ευαισθησία της µέτρησης·  

τ) περιγραφή των µεθόδων προσδιορισµού και ανίχνευσης, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων προσδιορισµού και ανίχνευσης 
υ φορέα·  
ασµένη ποσοτικά) και εξειδίκευση των µεθόδων ανίχνευσης και προσδιορισµού·  

 ή αλλεργιογόνος δράση των ΓΤΟ ή/και των προϊόντων του µεταβολισµού των,  

µού,  
) εάν ο οργανισµός είναι παθογόνος για άτοµα µε φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστηµα:  

ας, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας εισβολής και εξάπλωσης στον 

 µεταβολής του φάσµατος ξενιστών,  

) άλλοι κίνδυνοι από τα προϊόντα.  

ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  
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Α. Στοιχεία για την ελευθέρωση  
1. περιγραφή της προτεινόµενης σκόπιµης ελευθέρωσης, συµπεριλαµβανοµένων του (των) σκοπού(-ών) και των προβλεπόµενων 
προϊόντων,  
2. προβλεπόµενες ηµεροµηνίες της ελευθέρωσης και χρονοδιάγραµµα το
της διάρκειας των ελευθερώσεων,  
3. προετοιµασία του τόπου πριν από την ελευθέρωση,  
4. έκταση του τόπου ελευθέρωσης,  
5. µέθοδος ή µέθοδοι που θα χρησιµοποιη
6. ποσότητες ΓΤΟ που θα ελευθερωθούν,  
7. δραστηριότητες στον τόπο ελευθέρωσης (τύποι και µέθοδοι καλ
δραστηριότητες),  
8. µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων κατά την ελευθέρωση,  
9. µέτρα εξυγίανσης/απορρύπανσης της περιοχής µετά την ελευθέρωση,  
10. προβλεπό
11. στοιχεία και αποτελέσµατα
οικοσυστήµατα.  
 
Β. Στοιχεία για το περιβάλλον (τόσο στον τόπο της ελ
1. γεωγραφική θέση
µέρους Γ, ο τόπος ή οι
2. φυσική ή βιολογική γειτνίαση µε τον άνθρωπο και µε άλλους σηµα
3. γειτνίαση µε σηµαντικούς βιότοπους, προστατευόµενες
4. κλιµατικά χαρακτηριστικά της ή των περ
5. γεωγραφικά, γεωλογικά 
6. χλωρίδα και πανίδα, συµπεριλ
ειδών,  
7. περιγραφή των οικοσυστηµάτων 
8. σύγκριση του φυσικού ενδιαιτήµατ
9
περιβαλλοντικές συνέπειες της ελευθέρωσης.  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
 
Α. Χαρακτηρι
1. βιολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιβίωση, τον πολλαπλασιασµό και τη διασπορά,  
2. γνωστές ή προβλέψιµες περιβαλλ
διασπορά (άνεµος, νερό, έδαφος, θερµοκρασία, pH, κ.λπ
3. ευαισθησία σε ειδικούς παράγοντε
 
Β. Αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον  
1. προβλεπόµενο ενδιαίτηµα του ή των ΓΤΟ,  
2. µελέτες σχετικά µ
φυσικών χώρων όπως µικρόκοσµοι, φυτώρια, θερµοκήπια,  
3. ικανότητα µεταβίβασης γενετικού υλικού:  
α) σε οικοσυστήµατα που έχουν προσβληθεί, µεταβίβαση γενετικού υλικού από ΓΤΟ σε άλλους οργανισµούς, µετ
β) µεταβίβαση γενετικού υλικού από ιθαγενείς οργανισµούς σε ΓΤΟ, µετά την ελευθέρωση,  
4. πιθανότητα φυσ
α
5. µέτρα που λαµβάνονται για να εξασφαλισθεί και να επιβεβαιωθεί η γενετική σταθερότητα. Περιγραφ
γνωρισµάτων που ενδέχεται να εµποδίζουν ή να ελαχιστοποιούν τη διασπορά γενετικού υλικού. Μέθοδοι για τον έλεγχο της 
γενετικής σταθερότητας,  
6. οδοί βιολογικής διασποράς, γνωστοί ή δυνατοί/πιθανοί τρόποι αλληλεπίδρασης µε τον παράγοντ
συµπεριλαµβανοµένης της εισπνοής, της κατάποσης, της επιφανειακής επαφής, της τρώσης, κ.λ.π.,  
7. περιγραφή οικοσυστηµάτων στα οποία θα ήταν δυνατή η διασπορά του ή των ΓΤΟ,  
8. πιθανότητες υπερβολικής αύξησης του πληθυσµού στο περιβάλλον
9. ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του ή των ΓΤΟ σε σχέση µε τον µη τροποποιηµένο δέκτη ή γονικό οργανισµό(-ούς),  
10. προ
11. αναµενόµενος µηχανισµός και αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ του ελευθερωµένου ΓΤΟ και του οργανισµού - στόχου 
εφόσον χρειάζεται,  
12. προσδιορισµός και περιγραφή οργανισµών µη-στόχων που ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς από την ελευθέρωση του
ΓΤΟ, και των αναµενόµενων µηχανισµών τυχόν
1
14. γνωστές ή προβλεπόµενες αλληλεπιδράσεις στους οργανισµούς µη-στόχους στο περιβάλλον
α
15. γνωστή ή προβλεπόµενη συµµετοχή σε βιογεωχηµικές διαδικασίες,  
16. άλλες πιθανές σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον.  

υ πειράµατος, συµπεριλαµβανοµένης της συχνότητας και 

θούν κατά την ελευθέρωση,  

λιεργειών, εξορυκτικές δραστηριότητες, άρδευση ή άλλες 

µενες τεχνικές αποµάκρυνσης ή αδρανοποίησης του ή των ΓΤΟ µετά τη λήξη του εγχειρήµατος,  
 προηγούµενων ελευθερώσεων του ή των ΓΤΟ, ιδίως σε διαφορετικές κλίµακες και σε διαφορετικά 

ευθέρωσης όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον)  
 και στίγµα του τόπου ή των τόπων ελευθέρωσης (σε περίπτωση κοινοποιήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

 τόποι ελευθέρωσης είναι αυτοί που προβλέπονται για τη χρήση του προϊόντος),  
ντικούς ζώντες οργανισµούς,  

 περιοχές ή τόπους άντλησης πόσιµου νερού,  
ιοχών που είναι πιθανόν να επηρεαστούν από την ελευθέρωση,  

και εδαφολογικά χαρακτηριστικά,  
αµβανοµένων των καλλιεργούµενων φυτών, των εκτρεφόµενων ζώων και των αποδηµητικών 

που είναι πιθανόν να επηρεαστούν από τον οργανισµό, είτε βάσει του προγράµµατος, είτε όχι,  
ος (βιότοπου) του οργανισµού - δέκτη µε τον ή τους προτεινόµενους τόπους ελευθέρωσης,  

. κάθε γνωστή προγραµµατισµένη ανάπτυξη ή µεταβολή στις χρήσεις γης στην περιοχή, που θα µπορούσε να επηρεάσει τις 

Ν ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

στικά που επηρεάζουν την επιβίωση, τον πολλαπλασιασµό και τη διασπορά  

οντικές συνθήκες που µπορούν να επηρεάσουν την επιβίωση, τον πολλαπλασιασµό και τη 
.),  

ς.  

ε τη συµπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του ή των ΓΤΟ και των οικολογικών συνεπειών σε προσοµοιώµατα 

ά την ελευθέρωση· 

ικής επιλογής µετά την ελευθέρωση, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει στην έκφραση µη αναµενόµενων ή/και 
νεπιθύµητων χαρακτηριστικών στον τροποποιηµένο οργανισµό,  

ή των γενετικών 

α διασποράς, 

,  

σδιορισµός και περιγραφή των οργανισµών - στόχων (εάν υπάρχουν),  

 
 εντοπιζόµενης δυσµενούς αλληλεπιδράσεως,  

3. πιθανότητα µεταβολών στις βιολογικές αλληλεπιδράσεις ή στο φάσµα των ξενιστών, µετά την ελευθέρωση,  
 συµπεριλαµβανόµενων των 

νταγωνιστών, θηραµάτων, ξενιστών, συµβιωτικών οργανισµών, θηρευτών, παρασίτων και παθογόνων,  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ  
 
Α. Τεχνικές παρακολούθησης  
1. µέθοδοι για τον εντοπισµό του ή των ΓΤΟ κα
2. εξειδίκευση (ως προς την αναγνώριση του ή των ΓΤΟ και τη διάκρισή τους από τον δότη, τον δέκτη, ή ανάλογα µε την 
περίπτωση, τον γονικό οργανισµό), ευαισθησία και αξιοπιστία
3. τεχνικές για την ανίχνευση της µεταβίβασης
4. διάρκεια και συχνότητα της παρακολούθησης.  
 
Β. Έλεγχος της ελευθέρωσης  
1. µέθοδοι και διαδικασίες αποφυγής ή/και ελαχιστοποίησης της εξάπλ
της περιοχής στην οποία έχει προβλεφθεί η χρήση,  
2. µέθοδοι και διαδικασίες για την αποτροπή της παρείσφρησης µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στον τόπο ελευθέρωσης,  
3. µέθοδοι και διαδικασίες 
 
Γ. Επεξεργασία αποβλήτων  
1. τύπος παραγόµενων αποβλήτων,  
2. αναµενόµενη ποσότητα αποβλήτων,  
3. περιγραφή της προβλεπόµενης επεξεργασίας.  
 
∆. Σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης  
1. µέθοδοι και διαδικα
2. µέθοδοι για την απολύµανση των περιοχών που έχουν προσβληθεί, π.χ. εξάλειψη του ή των ΓΤΟ,  
3. µέθοδοι για τη διάθεση ή την εξυγίανση των φυτών, των ζώων, των εδαφών κ.λπ. που έχουν 
διάρκεια της ελευθέρωσης, ή µετά από αυτήν,  
4. µέθοδοι για την αποµόνωση της περιοχής την οποία αφορά η εξάπλωση,  
5 σχέδια για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε περίπτωση εµφάνισης ανε
 
 
Β
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΓΤΑΦ) (GYMNOSPERMAE ΚΑΙ ANGIOSPERMAE)  
 
Γ
 
1. Όνοµα και διεύθυνση του γνωστοποιούντος (εταιρεία ή οργανισµός).  
2. Όνοµα, προσόντα και πείρα του (των) υπεύθυνου(-ων) επιστήµονα(-ων).  
3. Τίτλος του έργου.  
 
 
Σ
 
1. Πλήρης ονοµασία:  
α) ονοµασία οικογένειας·  
β) γένος·  
γ) είδος·  
δ
ε) ποικιλία/γενετική προέλευσ
στ) κοινή ονοµασία.  
2. α) πληροφορίες σχετικά µε την αναπαρ
i) τρόπος(-οι) αναπαραγωγής,  
ii)
iii) χρόνος γενεάς·  
β) γενετήσια συµβατότητα φύλου µε άλλα καλλιεργούµενα ή αυτοφυή φυτικά είδη, συµπεριλαµβανοµ
συµβατών ειδών στην Ευρώπη.  
3. Επιβιωσιµότητα:  
α) ικανότητα δηµιουργίας δοµών επιβίωσης ή π
β) τυχόν ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιβιωσιµότητα.  
4. ∆ιασπορά:  
α
δι
β) τυχόν ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά.  
5. Γεωγραφική εξάπλωση του φυτού.  
6
φυσικού ενδιαιτήµατο
α

Υ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ι για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ελευθέρωσης,  

 των τεχνικών παρακολούθησης,  
 του δοτού γενετικού υλικού σε άλλους οργανισµούς,  

ωσης του ή των ΓΤΟ πέραν του τόπου της ελευθέρωσης ή 

για την αποτροπή εισόδου άλλων οργανισµών στον τόπο.  

σίες για τον έλεγχο του ή των ΓΤΟ σε περίπτωση απρόβλεπτης εξάπλωσης,  

εκτεθεί στον ή στους ΓΤΟ κατά τη 

πιθύµητων συνεπειών.  

. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Α) ΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ Ή Β) (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΤΑ ΓΟΝΙΚΑ ΦΥΤΑ  

) υποείδος·  
η·  

αγωγή:  

 τυχόν ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγή,  

ένης της κατανοµής των 

αραµονής σε λανθάνουσα κατάσταση·  

) τρόποι και έκταση (π.χ. εκτίµηση της µείωσης της ποσότητας βιώσιµης γύρης ή/και σπόρων ανάλογα µε την απόσταση) της 
ασποράς·  

. Στην περίπτωση φυτικών ειδών που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν φύονται στο (στα) κράτος(-η) µέλος(-η), περιγραφή του 
ς του φυτού, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τους φυσικούς θηρευτές, τα παράσιτα, τους 

νταγωνιστές και τους συµβιωτικούς οργανισµούς.  
7 Άλλες δυνητικές αλληλεπιδράσεις συνδεόµενες µε τους ΓΤΟ του φυτού µε οργανισµούς στο οικοσύστηµα όπου συνήθως

 



 147 

καλλιεργείται, ή αλλού, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τις τυχόν τοξ
άλλους οργανισµούς. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
 
1. Περιγραφή των µεθό
2. Φύση και πηγή του χρησ
3. Μέγεθος
περιοχής που
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
 
1. Περιγραφή των γνωρισµάτων
2. Στοιχεία για τις αλληλουχίες που πράγµατι εισήχθησαν/απαλείφθ
α) µέγεθος και δοµή
πληροφοριών για τυχόν µέρη του φορέα που εισήχθησαν στο ΓΤΑΦ ή σε οιονδήποτε φορέα ή ξένο DNA εναποµένον στο ΓΤΑ
β) σε περίπτωση απάλειψης, µέγεθος
γ) αριθµός αντιγράφο
δ) θέση(-εις) του ενθέµατος στα φυτικά κύτταρα (ενσωµάτωση σε χρωµόσωµα, χλωροπ
ενσωµατωµένη µορφή) και µέθοδοι εξακρίβωσής της.  
3. Πληροφορίες
α) πληροφορίες για την αναπτυξιακή έκφραση του ενθέµατος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του φυτού και µέθοδοι που 
χρησιµοποιού
β) µέρη του φυτού όπου εκφράζεται το ένθεµα (π.χ. ρίζες, βλ
4. Πληροφορίες για το πώς το γενετικώ
α) στον τρόπο και/ή ρυθµό αναπαραγωγής·  
β) στην διασπορά·  
γ) στην επιβιωσιµότητα.  
5. Γενετική σταθερότητα του ενθέµατος και φαινοτυπική σταθερότητα του ΓΤΑΦ.  
6. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ικανότητα του ΓΤΑΦ να µεταφέρει σε άλλους οργανισµούς.  
7. Πληροφορίες για τυχ
τρ
8
άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις της γενετικής τροποποίησης, 
9
10. ∆υνητικές µεταβολές στις αλληλεπιδράσεις του ΓΤΑΦ µε οργανισµούς µη-στόχ
τροποποίηση.  
11. ∆υνητικές αλληλεπιδράσεις µε το αβιοτικό περιβάλλον.  
12. Περιγραφή των τεχνικών ανίχνευσης
1
 
 
Π
ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 7)  
 
1. Γεωγραφική θέση και µέγεθος του (των) τόπου(-ων) ελευθέρωσης.  
2. Περιγραφή του οικοσυστήµατος στο οποίο εντάσσεται ο τόπος ελευθέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου του κλίµατος, της χλωρίδα
και της πανίδας.  
3. Παρουσία γενετικά συµβατών συγγενι
4. Εγγύτητα σε επίσηµα αναγνωρισµένους βιότοπους ή προστατευόµενες περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν.  
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6
7)  
 
1. Σκοπός της ελευθέρωσης.  
2. Προβλεπόµενη(-ες) ηµεροµηνία(-ες) και διά
3. Μέθοδος µε την οπ
4. Μέθοδος προετοιµασία
των καλλιεργητικών πρακτικών και των µεθόδων συγκοµιδής.  
5. Κατά προσέγγιση αριθµός φυτών (ή φυτά ανά m2).  
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ικές επιδράσεις στον άνθρωπο, στα ζώα και σε 
 

δων που χρησιµοποιούνται για τη γενετική τροποποίηση.  
ιµοποιούµενου φορέα.  

, πηγή (ονοµασία) του (των) οργανισµού(-ών)/δότη(-ών) και προβλεπόµενη λειτουργία κάθε συστατικού κλάσµατος της 
 προορίζεται για ένθεση.  

 ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΤΟ  

 και χαρακτηριστικών που εισήχθησαν ή τροποποιήθηκαν.  
ηκαν:  

 του ενθέµατος και µέθοδοι χρησιµοποιούµενες για τον χαρακτηρισµό του, συµπεριλαµβανοµένων 
Φ·  

 και λειτουργία της (των) απαλειφθείσας(-ών) περιοχής(-ών)·  
υ του ενθέµατος·  

λάστες, µιτοχόνδρια, ή διατήρηση σε µη 

 για την έκφραση του ενθέµατος:  

νται για τον χαρακτηρισµό του·  
αστός, γύρις, κ.λπ.)  

ς τροποποιηµένο φυτό διαφέρει από το φυτό-δέκτη:  

όν τοξικές, αλλεργιογόνες ή άλλες επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω της γενετικής 
οποποίησης.  

. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια του ΓΤΑΦ για την υγεία των ζώων, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν τοξικές, αλλεργιογόνες ή 
όπου το ΓΤΑΦ προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε ζωοτροφές.  

. Μηχανισµός αλληλεπιδράσεων µεταξύ του γενετικώς τροποποιηµένου φυτού και οργανισµών-στόχων (εάν υπάρχουν).  
ους που προκύπτουν από τη γενετική 

 και προσδιορισµού για το γενετικώς τροποποιηµένο φυτό.  
3. Πληροφορίες για προηγούµενες ελευθερώσεις του γενετικώς τροποποιηµένου φυτού, εάν υπάρχουν.  

ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ 

ς 

κών φυτικών ειδών, αυτοφυών ή καλλιεργούµενων.  

 ΚΑΙ 

ρκεια της ελευθέρωσης.  
οία πρόκειται να ελευθερωθούν τα γενετικώς τροποποιηµένα φυτά.  

ς και διαχείρισης του τόπου ελευθέρωσης πριν κατά και µετά την ελευθέρωση, συµπεριλαµβανοµένων 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ
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ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 7)  
 
1. Κάθε προφυλ
α) απόσταση(-εις) από γενετήσια συµβατά φυτικά είδη, αυτοφ
β) τυχόν µέτρα ελαχιστοποίησης/πρόληψης της εξάπλωσης αναπαραγωγικών οργάνων του ΓΤΑΦ (π
2. Περιγραφή των µεθόδων καθαρισµού του τόπου µετά την ελευθέρωση.  
3
σ
4. Περιγραφή σχεδίων και τεχνικών µόνιµης παρακολούθησης.  
5. Περιγραφή τυχόν 
6
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Σ
διάθεση στην αγορά και πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις σήµανσης όσον αφορά προϊόντα τα οποία περιέχουν ή συνίστανται
σε ΓΤΟ
π
του τρόπου µε τον οποίο πρόκ
άρθρο 30 παράγραφος 2. Η σήµανση των εξαιρουµένων οργανισµών, όπως
παροχή κατάλληλων συστάσεων και περιορισµών για τη χρήση:  
 
Α. Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να περιέχονται στη κοινοπ
συνίστανται σε ΓΤΟ, επιπλέον αυτών του παραρτήµατο
1
σ
χορήγηση της συγκατάθεσης, τυχόν νέες εµπορικές ονοµασίες θα πρέπει να κοινοποιούνται στην αρµόδια αρχή,  
2. όνοµα και πλήρης διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα ατόµου που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, είτε 
πρόκειται για τον πα
3
4. περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο πρόκ
να προβάλλονται οι διαφορές µεταξύ της χρήσης ή της διαχείρισης του ΓΤΟ σε σύγκρισ
τροποποιηθεί γενετικά,  
5. περιγραφή της (των) γεωγραφικής(-ών) περιοχής(-ών) και ειδών περιβάλ
Κοινότητα, περιλαµβάνοντας, όπου είναι δυνατό, εκτίµηση της κλίµακας στην οποία θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε περιοχή
6. αναµενόµενες κατηγορίες χρηστών του προϊόντος
καταναλωτική χρήση από το ευρύ κοινό,  
7. πληροφορίες σχετικά µε τη γενετική τροποποίηση προκειµένου να καταχωρηθούν σε
τροποποιήσεων σε οργανισµούς και να µπορούν να χρησιµ
π
π
του και λεπτοµέρειες
το
περιλαµβανοµένων πειραµατικώ
δ
προσδιορίζονται,  
8. προτεινόµενη σήµανση επί ετικέτας ή συνοδευτικού εγγράφου. Σε αυτήν πρέπει να περιλαµβάνεται, τουλάχιστον συνοπτικώς, η 
εµπορική επωνυµία του προϊόντος, δήλωση ότι "το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς", η ονοµασία
του ΓΤΟ και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο 2. Στην σήµανση θα πρέπει να αναφέρεται µε ποιον τρόπο γίνεται η 
πρόσβαση στο τµήµα του µητρώου στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.  
 
Β. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας οδηγίας, στην κοινοπο
οι
1. ληπτέα µέτρα σε περίπτωση ακούσιας ελευθέρωσης ή εσφαλµένης χρήσεως,  
2. συγκεκριµένες οδηγίες ή συστάσεις για την αποθήκευση κα
3. συγκεκριµένες οδηγίες για την παρακολούθηση και την εκπόνηση εκθέσεων προς τον κοινοποιούντα και ενδεχοµένως, προ
αρµόδια αρχή, ώστε οι αρµόδιες αρχές να είναι επαρκώς ενήµερες σχετικά µε τυχόν ανεπιθύµητες ενέργειες. Οι οδηγίες αυτές θα 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε το παράρτηµα VII, τµήµα Γ,  
4. προτεινόµενοι περιορισµοί όσον αφορά την έγκριση χρήσεων ΓΤΟ, για παράδειγµα σε ποιες περιπτώσεις µπορεί να 
χρησιµοποιείται το προϊόν και για ποιους σκοπούς,  
5. προτεινόµενη συσκευασία,  
6. προβλεπόµενη παραγωγή ή/και εισαγωγή στην Κοινότητα,  
7. προτεινόµενη πρόσθετη σήµανση. Αυτή µπορεί να περιέχει, τουλάχιστον συνοπτικά, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 

ακτικό µέτρο που ελήφθη:  
υή και καλλιεργούµενα·  

.χ. γύρις, σπόροι, κόνδυλος).  

. Περιγραφή των µεθόδων επεξεργασίας, µετά την ελευθέρωση, για το γενετικώς τροποποιηµένο φυτικό υλικό, 
υµπεριλαµβανοµένων των αποβλήτων.  

σχεδίων για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.  
. Μέθοδοι και διαδικασίες για την προστασία του τόπου.  

το παράρτηµα αυτό περιγράφονται, γενικά, οι πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση κοινοποίησης για 
 

 που διατίθενται στην αγορά και σε ΓΤΟ οι οποίοι εξαιρούνται δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο. Οι 
ληροφορίες αυτές θα συµπληρώνονται από σηµειώµατα προσανατολισµού τα οποία αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στην περιγραφή 

ειται να χρησιµοποιηθεί το προϊόν και συντάσσονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο 
 απαιτείται από το άρθρο 26, πραγµατοποιείται µε την 

οίηση για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή 
ς III:  

. προτεινόµενη εµπορική ονοµασία του προϊόντος και ονοµασίες των ΓΤΟ που περιέχονται σε αυτό, καθώς και οιοσδήποτε 
υγκεκριµένος προσδιορισµός, ονοµασία, ή κωδικός που χρησιµοποιεί ο κοινοποιών για τον προσδιορισµό του ΓΤΟ. Μετά από τη 

ρασκευαστή είτε για τον εισαγωγέα είτε για τον διανοµέα,  
. όνοµα και πλήρης διεύθυνση του/των προµηθευτή(-τών) δειγµάτων ελέγχου,  

ειται να χρησιµοποιηθεί το προϊόν και ο ΓΤΟ ως προϊόν ή εντός προϊόντων. Θα πρέπει 
η µε παρεµφερή προϊόντα που δεν έχουν 

λοντος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το προϊόν στην 
,  

 π.χ. βιοµηχανία, γεωργία και επαγγέλµατα που απαιτούν εξειδίκευση, 

 ένα ή περισσότερα µητρώα καταγραφής 
οποιηθούν για την ανίχνευση και τον προσδιορισµό συγκεκριµένων 

ροϊόντων ΓΤΟ, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο µετά τη διάθεση στην αγορά έλεγχος και η επιθεώρηση. Στις πληροφορίες αυτές θα 
ρέπει να περιλαµβάνονται η υποβολή, ανάλογα µε την περίπτωση, στην αρµόδια αρχή δειγµάτων του ΓΤΟ ή του γενετικού υλικού 

 σχετικά µε τις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ή άλλοι τύποι πληροφοριών που απαιτούνται για τον προσδιορισµό 
υ προϊόντος ΓΤΟ και των απογόνων του, π.χ. η µεθοδολογία για την ανίχνευση και τον προσδιορισµό του προϊόντος ΓΤΟ, 

ν δεδοµένων που καταδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της µεθοδολογίας. Οι πληροφορίες που δεν είναι 
υνατό, για λόγους απορρήτου, να παρατίθενται στο τµήµα του µητρώου στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, θα πρέπει να 

 

ίηση πρέπει να περιλαµβάνονται, ανάλογα µε την περίπτωση και 
 παρακάτω πληροφορίες, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο σηµείο Α:  

ι το χειρισµό,  
ς την 

σηµεία Α 4 Α 5 Β 1 Β 2 Β 3 και Β 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 7)  
 
Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, παρατίθενται κατωτέρω.  
1. Η συστηµατική κατάταξη και η βιολογία (π.χ. τρόπος αναπαραγωγής και επικονίασης, ικανότητα διασταύρωσης µε συγγενή είδη, 
παθογένεια) του µη τροποποιηµένου οργανισµού (δέκτη) πρέπει να είναι γνωστή.  
2. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς γνώσεις για την ασφάλεια, όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον του γονικ
οργανισµού, όπου συντρέχει λόγος, καθώς και των οργανισµών-δεκτών στο περιβάλλον της ελευθέρωσης.  
3. Πρέπει να είναι διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τυχόν αλληλεπίδραση ιδιαίτερης σηµασίας για την αξιολόγηση του κιν
η οποία αφορά τον
οικοσύστηµα της πειραµατικής ελευθέρωσης.  
4. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι οιοδήποτε γενετικό υλικό είναι σαφώς χαρακτηρισµένο. Πρέπει επίσης 
να διατίθενται πληροφορίες σχετικά µε την κατασκευή συστηµάτων-φορέων ή αλληλουχιών γενετικού υλικού που χρησιµοποιείτ
το DNA - φορέα. Στις περιπτώσεις που µια γενετική τροποποίηση περιλα
γ
ώστε κατά τη διάρκεια µιας απελευθέρωσης να είναι δυνατός ο εντοπισµός των ΓΤΟ και των απογόνων τους.  
5. Ο γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός δεν πρέπει να παρουσιάζει πρόσθε
ανθρώπου ή για το περιβάλλον υπό τους όρους της πειραµατικής ελευθέρωσης, οι
του αντίστοιχου γονικού οργανισµού, όπου συντρέχει λόγος, και των οργανισ
περιβάλλον και εισβολής σε άλλα µη συνδεόµενα οικοσυστήµατα, καθώς και η ικανότητα µεταβίβασης γενετικού υλικού σε άλλους 
οργανισµούς στο περιβάλλον, δεν πρέπει να επιφέρουν δυσµενή αποτελέσµατα.  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓ
 
Στην έκθεση αξιολόγησης που προβλέπ
α
1
Προσδιορισµός τυχ
σ
2. Περιγραφή του αποτελέσµατος της γενετικής τροποποίησης στον τροποποιηµένο ο
3
κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον.  
4. Προσδιορισµός των τυχόν νέων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον οι οποίοι ενδέχεται να ανακύψουν 
από την ελευθέρωση του ή των εν λόγω ΓΤΟ, σε σύγκριση µε την ελευθέρωση του 
οργανισµών, βάσει της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον, η οποία διεξάγεται σύµφωνα µε το παράρτηµα II.  
5. Τελικό συµπέρασµα για το εάν ο/οι εν λόγω ΓΤΟ δύναται(-νται) να διατεθεί(-ούν) στην αγορά ως προϊόν(-τα
προϊόντος(-ων) και υπό ποίους όρους, ή εάν οι εν λόγω ΓΤΟ δεν πρέπει να διατεθούν στην αγορά ή εάν απαιτείται η γνώµη άλλων 
αρµόδιων αρχών και της Επιτροπής για συγκεκριµένα θέµατα ΑΠΚ. Οι πτυχές αυτές θα πρέπει να καθορίζονται. Στα 
συµπεράσµατα θα πρέπει να αναφέρεται σαφώ
που προτείνεται. Στην περίπτωση που το συµπέρασµα είναι ότι οι ΓΤΟ δεν θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά, η αρµόδια αρχή 
αιτιολογεί αυτό το συµπέρασµα.  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
 
 
Στο παρόν παράρτηµα περιγράφονται σε γενικές γραµµές ο επιτευκτέος στόχος κα
το
π
Τα εν λόγω σηµειώ
 
Α. Στόχος  
 
Στόχος του σχεδίου παρακολούθησης είναι:  
- να επιβεβαιώσει την
δυσµενών επιπτώσεων του ΓΤΟ ή της χρησιµοποίησής του και  
- να εντοπίσει την εµφάνιση δυσµενών επιπτώσεων του ΓΤΟ ή της χρησιµοποίησής του για την υγεία των ανθρώπων ή το 
περιβάλλον, τα οποία δεν είχε προβλέψει η ΕΠΚ.  

ού 

δύνου, 
 γονικό οργανισµό, όπου συντρέχει λόγος, καθώς και τον οργανισµό δέκτη και άλλους οργανισµούς στο 

αι µε 
µβάνει την εξάλειψη γενετικού υλικού, πρέπει να 

νωστοποιείται το εύρος της εξάλειψής του. Τέλος, πρέπει να διατίθενται επαρκή στοιχεία σχετικά µε τη γενετική τροποποίηση, 

τους ή αυξηµένους κινδύνους για την υγεία του 
 οποίοι δεν αναφύονται κατά τις ελευθερώσεις 

µών-δεκτών. Ενδεχόµενη ικανότητα εξάπλωσης στο 

ΗΣΗΣ  

εται από τα άρθρα 13, 17, 19 και 20, θα πρέπει να περιλαµβάνονται, ειδικότερα, τα 
κόλουθα στοιχεία:  
. Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του οργανισµού δέκτη που ενδιαφέρουν την αξιολόγηση του ή των συγκεκριµένων ΓΤΟ. 

όν γνωστών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον που απορρέουν από την ελευθέρωση 
το περιβάλλον του µη τροποποιηµένου οργανισµού δέκτη.  

ργανισµό.  
. Εκτίµηση του κατά πόσον η γενετική τροποποίηση έχει χαρακτηρισθεί επαρκώς από πλευράς αξιολόγησης των ενδεχόµενων 

ή των αντίστοιχων µη τροποποιηµένων 

) ή ως συστατικό(-ά) 

ς η προταθείσα χρήση, η διαχείριση του κινδύνου και το σχέδιο παρακολούθησης 

ι οι ακολουθητέες γενικές αρχές για το σχεδιασµό 
υ αναφερόµενου στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 20 σχεδίου παρακολούθησης. Το 
αράρτηµα συµπληρώνεται µε σηµειώµατα προσανατολισµού, που συντάσσονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2. 

µατα προσανατολισµού πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2002.  

 ορθότητα των τυχόν παραδοχών της ΕΠΚ σχετικά µε την εµφάνιση και τις επιπτώσεις των δυνητικών 
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Β. Γενικές αρχές  
 
Η αναφερόµενη στα άρθρα 13, 19 και 20 παρακολούθηση διενεργείται µετά τη συγκατάθεση για τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά.  
Τα στοιχεία που συλλέγονται χάρη στην παρακολούθηση θα πρέπει να ερµηνεύονται υπό το πρίσµα των άλλων υπαρχουσώ
περιβαλλοντικών συνθηκών και δραστηριοτήτων. Όπου παρατηρούνται αλλαγές στο περιβάλλον, θα πρέπει να µελετάται
διεξαγωγή περαιτέρω εκτιµήσεων για να εξακριβώνεται αν όντως οφείλονται στο ΓΤΟ ή στη χρησιµοποίησή του, καθότι µπορούν 
και να οφείλονται σε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι την διάθεση του ΓΤΟ στην αγορά.  
Η πείρα και τα δεδοµένα που αντλούνται χάρη στην παρακολούθηση των πειραµατικών ελευθερώσεων ΓΤΟ µπορούν
βοηθήσουν στο σχεδιασµό του µετέπειτα καθεστώτος παρακολούθησης, ο οποίος απαιτείται προκειµένου να διατεθεί στην αγορά 
ίδιος ο ΓΤΟ ή τα προϊόντα που τον περιέχουν.  
 
Γ
 
Το σχέδιο παρακολ
1
2. να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτη
το
3
παρακολούθηση µε επίκεντρο τις δυσµενείς επιπτώσεις που προσδιορίζονται στην ΑΠΚ:  
3.1. η ειδική για την περίπτωση παρακολούθηση θα πρέπει να διενεργείται επί αρκετό χρονικό διάστηµα ώστε ν' ανιχνεύονται οι
ταχυφανείς και άµεσες, καθώς επίσης, όπου συντρέχει η περίπτωση, οι οψιφανείς ή έµµεσες επιπτώσεις που έχουν προσδιοριστεί 
στην ΑΠΚ,  
3
όπως η παρ
π
σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται µε τις
4. να διευκολύνει την κατά συστηµατικό τρόπο παρατήρηση της ελευθέρωσης του ΓΤΟ στο περιβάλλον υποδοχής και την ερ
των παρατηρήσεων αυτών σε σχέση µε την ασφάλεια της υγείας 
5. να προσδιορίζει ποιός (ο κοινοποιών, οι χρήστες) θα εκτελεί τα διάφορα καθήκοντα που επιβάλλει το σχέδιο παρακολούθ
και ποιός έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι το σχέ
εξ
τυχόν παρατηρούµ
σ
6. θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους µηχανισµούς εντοπισµού και επιβεβαίωσης τυχόν παρατηρούµενων δυσµενών επιπτώ
για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον και να παρέχεται στον κάτοχο της συναίνεσης ή, κατά περίπτωση, στην αρµόδι
αρχή, η δυνατότητα να λαµβάνουν τα µέτρα τα αναγκαία για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντο
 
 
Άρθρο 32 (τροπολογία 28)  
 
Η Επιτροπή σηµειώνει τη συµφωνία των συνεργ
β
πρωτοκόλλου της Καρθαγένης, καθώς και σχετ
Α
του παρόντος άρθρου, ούτε όσον αφορά 
Η Επιτροπή, ωστόσο, επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της, κατόπιν εκτενούς εξέτασης όλω
πρόταση µε σκοπό την πλήρη εφαρµογή του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης.  
∆ήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την τροπολογία 35  
Προκειµένου να διευκολύνει την υποχρέωση των κρατών µελών να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν την 
ανιχνευσιµότητα και την σήµανση, σε όλα τα στάδια διάθεσης στην αγορά, ΓΤΟ που έχουν
αναθεωρηµένης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να υποβάλει, κατά τη διάρκεια του 2001, 
ενδεδειγµένες προτάσεις για το σκοπό αυτόν.  
Επιπλέον, η 
µελών στις 29 Νοεµβρίου 2000, επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις, µε σκοπό να προβλέπεται κατάλληλη 
ανιχνευσιµότητα για προϊόντα που παράγονται από ΓΤΟ, καθώς και να συµπληρώσει το καθεστώς σήµανσης, σύµφωνα µ
Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίµων.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ν 
 η 

 να 
ο 

. Σχεδιασµός του σχεδίου παρακολούθησης  

ούθησης θα πρέπει:  
. να είναι αναλυτικό, για κάθε περίπτωση χωριστά, λαµβάνοντας υπόψη την ΑΠΚ,  

ριστικά του ΓΤΟ, τα χαρακτηριστικά και την κλίµακα της σχεδιαζόµενης χρησιµοποίησής του και 
 φάσµα περιβαλλοντικών συνθηκών όπου αναµένεται να ελευθερωθεί,  

. να περιλαµβάνει γενική επιτήρηση για µη αναµενόµενες δυσµενείς επιπτώσεις και εάν χρειάζεται ειδική (για κάθε περίπτωση) 

 

.2. η επιτήρηση, αν συντρέχει η περίπτωση, θα µπορεί να χρησιµοποιεί τις ήδη καθιερωµένες πρακτικές τακτικής επιτήρησης, 
ακολούθηση των γεωργικών καλλιεργητικών ποικιλιών, των φυτοπροστατευτικών, κτηνιατρικών και ιατρικών 

ροϊόντων. Θα πρέπει να περιλαµβάνει εξήγηση του τρόπου µε τον οποίο θα τίθενται στη διάθεση του κατόχου της συναίνεσης οι 
 καθιερωµένες πρακτικές τακτικής επιτήρησης,  

µηνεία 
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος,  

ησης 
διο παρακολούθησης οργανώνεται και εκτελείται όπως πρέπει, και να 

ασφαλίζει την ύπαρξη κάποιας οδού µέσω της οποίας να ενηµερώνονται ο κάτοχος της συναίνεσης και η αρµόδια αρχή για τις 
ενες δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. (Πρέπει ν' αναφέρονται χρονικές 

τιγµές και διαστήµατα για την υποβολή εκθέσεων µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης),  
σεων 
α 

ς.  

ασθέντων νοµοθετών όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 13 και το άρθρο 30α, µε 
άση τις τροπολογίες 1 και 28, ιδίως σχετικά µε την ηµεροµηνία έως την οποία πρέπει να υποβληθεί πρόταση για την εφαρµογή του 

ικά µε το περιεχόµενο µιας τέτοιας πρότασης.  
πό την άποψη του δικαιώµατος πρωτοβουλίας της, η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν µπορεί να δεχθεί να δεσµεύεται από τις διατάξεις 

τη χρονική στιγµή, ούτε όσον αφορά το περιεχόµενο µελλοντικής πρότασης.  
ν των ενδεχοµένων συνεπειών, να υποβάλει 

 επιτραπεί σύµφωνα µε το µέρος Γ της 

Επιτροπή, ταυτοχρόνως, έχοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της συνεδρίασης µε τους εµπειρογνώµονες των κρατών 

ε τη 
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II. Κανονισµός (ΕΚ) 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και 
ζωοτροφές 

Κ
 
Ά
 
Σ ύ (ΕΚ) αριθ. 178/2002, είναι:  
α  προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της 
κ µένα 
τ
α
β ιση και την εποπτεία των γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών  
γ
 
 
Ά
 
Γ  τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:  
 
1. ισχύουν οι ορισµοί για τα "τρόφιµα", τις "ζωοτροφές", τον "τελικό καταναλωτή", την "επιχείρηση τροφίµων" και την "επιχείρηση 
ζωοτροφών", όπως διατυπώνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002·  
 
2. ισχύει ο ορισµός για την "ανιχνευσιµότητα" που καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003  
 
3. ως "υπεύθυνος" νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισµού µέσα στην επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών υπό τον έλεγχό του·  
 
4. ι
διατυπώνονται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ  
 
5. ως "γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός" ("ΓΤΟ") ς τροποποιηµένος οργανισµός όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, µε εξαίρεση τους οργανισµούς που λαµβάνονται µέσω των τεχνικών γενετικής τροποποίησης 
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ  

. ως "γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα" νοούνται τα τρόφιµα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ  

. ως "γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές" νοούνται οι ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ  

τικώς τροποποιηµένος οργανισµός που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων" νοείται ένας ΓΤΟ ο οποίος µπορεί να 

0. "παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς" σηµαίνει ότι προέρχονται, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, από ΓΤΟ αλλά δεν 
εριέχουν ή δεν αποτελούνται από αυτούς  

1. ως "δείγµα ελέγχου" νοείται ο ΓΤΟ ή το γενετικό υλικό του (θετικό δείγµα) και ο µητρικός οργανισµός ή το γενετικό υλικό του που 
 τροποποίησης (αρνητικό δείγµα)  

ν 

3/ΕΚ  

φοράς 
 πώληση, διανοµή και άλλες µορφές 

εταβίβασης  

ε επιµέρους είδος προοριζόµενο προς διάθεση ως έχει, το οποίο αποτελείται από ένα 
όφιµο και τη συσκευασία στην οποία τοποθετήθηκε πριν διατεθεί προς πώληση, είτε η συσκευασία αυτή περικλείει το τρόφιµο εξ 

 
ΕΦΑΛΑΙΟ I - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

ρθρο 1: Σκοπός  

κοπός του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του κανονισµο
) να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
αλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συµφερόντων των καταναλωτών σε σχέση µε τα γενετικώς τροποποιη
ρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής 
γοράς  
) να θεσπίσει κοινοτικές διαδικασίες για την έγκρ
) να θεσπίσει διατάξεις για την επισήµανση των γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών.  

ρθρο 2: Ορισµοί  

ια

σχύουν οι ορισµοί για τον "οργανισµό", τη "σκόπιµη ελευθέρωση" και την "αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου" όπως 

νοείται ένας γενετικώ

 
6
 
7
 
8. ως "γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός που προορίζεται για την ανθρώπινη διατροφή" νοείται ένας ΓΤΟ ο οποίος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως τρόφιµο ή ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τροφίµων  
 
9. ως "γενε
χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφή ή ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ζωοτροφών  
 
1
π
 
1
έχει χρησιµοποιηθεί για το σκοπό της γενετικής
 
12. ως "συµβατικό αντίστοιχο" νοούνται παρόµοια τρόφιµα ή ζωοτροφές που παράγονται χωρίς γενετική τροποποίηση και περί τω
οποίων υπάρχει τεκµηριωµένο ιστορικό ασφαλούς χρήσης  
 
13. ως "συστατικό" νοείται "συστατικό" περί του οποίου το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/1
 
14. ως "διάθεση στην αγορά" νοείται η κατοχή τροφίµων ή ζωοτροφών µε σκοπό την πώληση, συµπεριλαµβανοµένης της προσ
προς πώληση ή οποιασδήποτε άλλης µορφής µεταβίβασης, είτε δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η
µ
 
15. "προσυσκευασµένο τρόφιµο" είναι κάθ
τρ
ολοκλήρου είτε µόνον εν µέρει, αλλά κατά τρόπον ώστε το περιεχόµενο να µην µπορεί να αλλοιωθεί χωρίς να ανοιχθεί ή να µεταβληθεί 
η συσκευασία
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1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  
 
Τµήµα 1 -Έγκριση και Εποπτεία  
 
Ά
 
1. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται:  
α
β) στα τρόφιµα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ·  
γ) στα τρόφιµα που παράγονται από συστατι
 
2. Όταν είναι αναγκαίο, µπορεί να προσδιοριστεί µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2, εάν ένα είδος 
τροφίµου εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος τµήµατος.  
 
 
Άρθρο 4: Απαιτήσεις  
 
1. Τα τρόφιµα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρέπει:  
α
β) να µην παραπλανούν τον καταναλωτή·  
γ) να µην διαφέρουν από τα τρόφιµα στην αντικατάσταση των οποίων αποσκοπούν, σε βαθµό που η συνήθης κατανάλωσή τους να
ζηµιώνει τον κα
 
2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ΓΤΟ που προορίζεται για την ανθρώπινη διατροφή ή τροφίµου που αναφέρεται στο άρθρ
παράγραφος 1, εάν δεν καλύπτεται από έγκριση που χορηγείται σύµφωνα µε το παρόν τµήµα και εάν δεν πληρούνται οι σχετικοί όρ
της έγκρισης.  
 
3
αιτών την έγκριση δεν έχει αποδείξει καταλλήλως και επαρκώς ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου

6. "µονάδα οµαδικής εστίασης", µονάδα ως αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.  

ρθρο 3: Πεδίο εφαρµογής  

) στους ΓΤΟ για ανθρώπινη διατροφή·  

κά παραγόµενα από ΓΤΟ ή περιέχουν τέτοια συστατικά.  

) να µην έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον·  

 
ταναλωτή από άποψη διατροφικής αξίας.  

ο 3 
οι 

. Απαγορεύεται η έγκριση παντός ΓΤΟ για την ανθρώπινη διατροφή, ή τροφίµου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εάν ο 
 1 του παρόντος άρθρου. 

 
4. Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 µπορεί να καλύπτει:  

 από αυτόν, καθώς και τα τρόφιµα που περιέχουν ή παράγονται από 
υστατικά που παράγονται από αυτόν τον ΓΤΟ, ή  

, καθώς και όλα τα τρόφιµα που περιέχουν ή παράγονται από το τρόφιµο αυτό·  
) ένα συστατικό που παράγεται από ΓΤΟ, καθώς και όλα τα τρόφιµα που περιέχουν το συστατικό αυτό.  

. Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 χορηγείται, απορρίπτεται, ανανεώνεται, τροποποιείται, αναστέλλεται ή ανακαλείται 
 που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.  

 και, µετά τη χορήγηση της έγκρισης, ο κάτοχος της έγκρισης ή ο 

ρθρο 5: Αίτηση για έγκριση  

. Για την απόκτηση της έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 υποβάλλεται αίτηση ως εξής.  

 πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων ("Αρχή"), και  

 καθυστέρηση τα λοιπά κράτη µέλη και την Επιτροπή σχετικά µε την αίτηση και θέτει στη διάθεσή τους την αίτηση 
αι τις τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέσχε ο αιτών,  

. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:  

α) έναν ΓΤΟ και τα τρόφιµα που τον περιέχουν ή αποτελούνται
σ
β) ένα τρόφιµο που παράγεται από ΓΤΟ
γ
 
5
αποκλειστικά βάσει των όρων και διαδικασιών
 
6. Ο αιτών την έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2
αντιπρόσωπός του, πρέπει να έχει την έδρα του στην Κοινότητα.  
 
7. Η έγκριση που χορηγείται δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν θίγει τις οδηγίες 2002/53/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 68/193/ΕΟΚ.  
 
 
Ά
 
1
 
2. Η αίτηση αποστέλλεται στην αρµόδια εθνική αρχή ενός κράτους µέλους.  
α) Η αρµόδια εθνική αρχή:  
i) γνωστοποιεί στον αιτούντα εγγράφως ότι έλαβε την αίτηση, εντός 14 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. Στη 
γνωστοποίηση αναφέρεται η ηµεροµηνία παραλαβής,  
ii)
iii) θέτει στη διάθεση της Αρχής την αίτηση και τις τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέσχε ο αιτών.  
β) Η Αρχή:  
i) πληροφορεί χωρίς
κ
ii) καθιστά την περίληψη του φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο ιβ) προσιτή στο κοινό.  
 
3
α) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος  
β) την ονοµασία του τροφίµου και τα χαρακτηριστικά του συµπεριλαµβανοµένης της ή των µετατροπών που χρησιµοποιήθηκαν·
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γ) όπου συντρέχει λόγος, τις πληροφορίες που απαι
για τη βιοασφάλεια, που είναι προσαρτηµένο στη σύµβαση για τη βιοποικιλότητα ("πρωτόκολλο της Καρθαγένης")  
δ) όπου συντρέχει λόγος, αναλυτική περιγραφή της µεθόδου παραγωγής και παρασκευής·  
ε) 
άλλο υλικό είναι διαθέσιµο προκειµένου να αποδειχθεί ότι το τρόφιµο συµµορφώνεται µε τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1  
στ) είτε ανάλυση, συνοδευόµενη από τις κατάλληλες πληροφορίες και δεδοµένα, µε την οποία
τρ
χαρακτηριστικά και τα κριτήρια του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α), είτε πρόταση για την επισήµανση του τροφίµου σύµ
το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α), και παράγραφος 3  
ζ) 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β)  
η
σ
θ) µέθοδοι ανίχνευσης, δειγµατολ
δ
µετατροπής στο τρόφιµο ή/και στα τρόφιµα που παράγονται από αυτό  
ι) 
ια) όπου ενδείκνυται, πρόταση για την παρακολούθηση, µετά τη διάθεση στη
κατανάλωση  
ιβ) τυποποιηµένη περίληψη του φακέλου.  
 
4. Στην περίπτωση αίτησης που αφορά ΓΤΟ που προορίζεται για την ανθρώπινη διατροφή, οι αναφορές 
"τρόφιµα" ερµηνεύονται ως αναφορές σε τρόφιµα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από τον ΓΤΟ για το
η αίτηση.  
 
5. Στην περίπτωση ΓΤΟ ή τροφίµων που περιέχουν ή αποτελούνται α
α) τον πλήρη τεχνικό φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα παραρτήµατα III και IV
τι
οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή, όταν η διάθεση στην
της απόφασης έγκρισης·  
β) ένα σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνεπειών σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, 
συµπεριλαµβανοµένης µιας πρότασης για τη χρονική περίοδο που θα καλύπτει το σχέδιο παρακολούθησης η χρονική αυτή περίοδος 
µπορεί να είναι διαφορετική από την περίοδο που προτείνεται για τη συγκατάθεση.  
Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 13 έως 24 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  
 
6. Όταν η αίτηση αφορά ουσία της οποίας η χρήση και η διάθεση στην αγορά υπόκειται, βάσει άλλων διατάξεων της κοινοτικής 
νοµοθεσίας, στην προϋπόθεση του να περιέχεται η ουσία σε αποκλειστικό κατάλογο καταχωρηµένων ή εγκεκριµένων ουσιών, αυτό 
πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση και να αναφέρεται το καθεστώς της ουσίας σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία.  
 
7. Η Επιτροπή, αφού λάβει προηγουµένως τη γνώµη της Αρχ
εφαρµογής του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων κανόνων σχετικά µε την προετοιµασία και την υποβολή της αίτησης.  
 
8. Πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, η Αρχή εκδίδει λεπτοµερείς οδηγίες για να βοηθήσει τον 
προετοιµασία και υποβολή της αίτησης.  
 
 
Άρθρο 6: Γνώµη της Αρχής  
 
1. Για τη γνωµοδότησή της, η Αρχή προσπαθεί να τηρεί προθεσµία έξι µηνών από την παραλαβή µιας έγκυρης αίτησης. Η προθ
αυτή παρατείνε
 
2
συµπληρωµατικά εκείνων που συνοδεύουν την αίτηση, εντός συγκεκριµένης χρονικής προθεσµίας.  
 
3. Προκειµέν
α
κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1  
β) µπορεί να ζητήσει από τον σχετικό οργανισµό αξιολόγησης τροφίµων ενός κράτους µέλους να διεξαγάγει αξιολόγηση της ασφάλειας 
του τροφίµου σύµφωνα µε το άρθρο 36 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·  
γ) µπορεί να ζητήσει από µια αρµόδια αρχή που έχει οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ να διεξαγάγει 
αξιολόγηση του περιβαλλο
άλλο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, η Αρχή ζητά από την εθνική αρµόδια αρχή να πραγµατοποιήσει την εκτίµηση περιβαλ
κινδύνου  
δ) διαβιβάζει στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 32 τα στοιχεία
παράγραφος 3 στοιχεία θ) και ι). Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς υποβάλλει σε δοκιµές
τα

τούνται για συµµόρφωση µε το παράρτηµα ΙΙ του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης 

αντίγραφο των µελετών, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ανεξάρτητων µελετών που έχουν εξετασθεί από ειδικούς, και οποιοδήποτε 

 αποδεικνύεται ότι τα χαρακτηριστικά του 
οφίµου δεν είναι διαφορετικά από το συµβατικό αντίστοιχο, έχοντας υπόψη τα αποδεκτά όρια φυσικών παραλλαγών για τα εν λόγω 

φωνα µε 

είτε αιτιολογηµένη δήλωση ότι το τρόφιµο δεν προκαλεί ηθικούς ή θρησκευτικούς ενδοιασµούς, είτε πρόταση για την επισήµανσή του 

) όπου ενδείκνυται, τους όρους για τη διάθεση στην αγορά του τροφίµου ή των τροφίµων που παράγονται από αυτό, 
υµπεριλαµβανοµένων των ειδικών προϋποθέσεων χρήσης και χειρισµού  

ηψίας (συµπεριλαµβανοµένων και αναφορών σε υπάρχουσες επίσηµες ή τυποποιηµένες µεθόδους 
ειγµατοληψίας) και ταυτοποίησης του µετασχηµατισµού και, ενδεχοµένως, µία µέθοδο για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση της 

δείγµατα του τροφίµου και δείγµατα ελέγχου από αυτά, και πληροφορίες για το που διατίθεται το υλικό αναφοράς  
ν αγορά, της χρήσης του τροφίµου για ανθρώπινη 

της παραγράφου 3 σε 
ν οποίο υποβλήθηκε 

πό ΓΤΟ, η αίτηση συνοδεύεται επίσης από:  
 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και 

ς πληροφορίες και τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης κινδύνου που διεξήχθη σύµφωνα µε τις αρχές του παραρτήµατος II της 
 αγορά του ΓΤΟ έχει εγκριθεί δυνάµει του τµήµατος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, αντίγραφο 

ής, θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2, κανόνες 

αιτούντα στην 

εσµία 
ται αν η Αρχή ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες από τον αιτούντα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.  

. Η Αρχή ή µια αρµόδια εθνική αρχή µέσω της Αρχής µπορεί, όταν χρειάζεται, να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκοµίσει στοιχεία 

ου να ετοιµάσει τη γνώµη της η Αρχή:  
) επαληθεύει ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών είναι σύµφωνα µε το άρθρο 5 και εξετάζει αν το τρόφιµο πληροί τα 

ντικού κινδύνου·εάν όµως η αίτηση αφορά ΓΤΟ προορισµένους να χρησιµοποιηθούν ως σπόροι σποράς ή 
λοντικού 

 που µνηµονεύονται στο άρθρο 5 
 και επικυρώνει τη µέθοδο ανίχνευσης και 

υτοποίησης που προτείνει ο αιτών·  
ε) εξετάζει επαληθεύοντας την εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που υποβάλλει ο
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αιτών και τα οποία δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά του τροφίµου δεν είναι διαφορετικά σε σύγκριση µε το συµβατικό αντίστοιχό του, 
δεδοµένων των αποδεκτών ορίων των φυσικών παραλλαγών των χαρακτηριστικών αυτών.  
 
4. Στην περίπτωση ΓΤΟ ή τροφίµων που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής ασφάλειας της οδηγίας
2001/18/ΕΚ εφαρµόζονται στην αξιολόγηση προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα δέοντα µέτρα για την πρόληψη
δ
ΓΤΟ. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, η Αρχή ζητά
τη γνώµη της κατά την έννοια της οδηγίας
α
 
5. Αν εκδοθεί γνώµη υπέρ της έ
α
β) την ονοµασία του τροφίµου και τις προδιαγραφές του·  
γ) όπου συντρέχει λόγος, τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτηµα II του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης  
δ
ε) όπου συντρέχει λόγος, κάθε όρο ή περιορισµό που πρέπει να επιβληθεί στη διάθεση στην αγορά ή/και κάθε ειδικό όρο ή περιορισµό
στη χρήση και το χειρισµό, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων παρακολούθησης µετά τη διάθεσ
α
όρο για την προστασία ιδιαιτέρων οικοσυστηµάτων /
στ) τη µέθοδο ανίχνευσης, επικυρωµένη από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της δειγµατοληψίας, της 
ταυτοποίησης της µετατροπής και, όπου
τα τρόφιµα που παράγονται από αυτό· µνεία του διαθέσιµου κατάλληλου υλικού αναφοράς  
ζ) όπου ενδείκνυται, το σχέδιο παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος
 
6. Η Αρχή διαβιβάζει τη γνώµη της στην Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τον αιτούντα, συµπεριλαµβανοµένης έκθεσης µε την αξιολόγηση 
του τροφίµου, και αιτιολογεί τη γνώµη της και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η γνώµη αυτή, συµπεριλαµβανοµένων των 
γνωµών τω
 
7. Η Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ανακοινώνει δηµοσίως τη γνώµη της, αφού
διαγραφούν οι πληροφορίες εκείνες πο
Το κοινό µπορεί να υποβάλει σχόλια στην Επιτροπή εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της γνώµης.  
 
 
Ά
 
1. Εντός τριών µηνών από την παραλαβή της γνώµης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου 35 σχέδιο της 
απόφασης που πρέπει να ληφθεί για την αίτηση, λαµβάνοντας υπ' όψη τη γνώµη της Αρχής, τυχόν συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νοµοθεσίας και άλλους κατά νόµον παράγοντες που αφορούν το υπό εξέταση ζήτηµα. Εάν το σχέδιο απόφασης δεν είναι σύµφωνο µε 
τη γνώµη της Αρχής, η Επιτροπή προβαίνει σε επεξήγηση των διαφορών.  
 
2
παράγραφος 5, το ονοµατεπώνυµο του κατόχου της έγκρισης και, εφόσον χρειάζεται, τον µοναδικό ταυτ
ΓΤΟ όπως αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1830
 
3. Η τελική απόφαση όσον αφορά την αίτηση λαµβάνεται µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 35 παράγραφος 2.  
 
4. Η Επιτροπή ενηµερώνει αµελλητί τον αιτούντα για τη ληφθείσα απόφαση και δηµοσιεύει λεπτοµερείς πληροφορίες για την απόφαση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
5. Η έγκριση που χορηγείται µε τη διαδικασία του παρόντος κανονισµού ισχύει σε όλη την Κοινότητα
ανανέωση σύµφωνα µε το άρθρο 11. Το εγκεκριµένο τρόφιµο εγγράφεται στο µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 28. Κάθε εγγραφ
στο µητρώο αναφέρει την ηµεροµηνία έγκρισης και περιλαµβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 2.  
 
6. Η έγκριση που χορηγείται βάσει του παρόντος τµήµατος δεν θίγει άλλες διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσ
κ
κατάλογο καταχωρηµένων ή εγκεκριµένων ουσιών.  
 
7. Η χορήγηση της έγκρισης δεν µειώνει τη γενική αστική και ποινική ευθύνη που
λ
 
8. Οι αναφορές που γίνονται στα τµήµατα Α και ∆ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ σε ΓΤΟ οι οποίοι εγκρίνονται βάσει του τµήµατος Γ της εν 
λόγω οδηγίας, θεωρείται ότι εφαρµόζονται κατ' αναλογία και στους ΓΤΟ που εγκρίνονται βάσει του παρόν
 
 
Άρθρο 8: Καθεστώς 
 

 
 των 

υσµενών συνεπειών στην υγεία ανθρώπων και ζώων και στο περιβάλλον που µπορεί να προκληθούν από τη σκόπιµη ελευθέρωση 
 

 2001/18/ΕΚ αρµοδίας εθνικής αρχής που έχει ορισθεί προς τούτο από κάθε κράτος µέλος. Οι 
ρµόδιες αρχές έχουν προθεσµία τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης για να κοινοποιήσουν τη γνώµη τους.  

γκρισης του τροφίµου, η γνώµη περιλαµβάνει επίσης τα εξής στοιχεία:  
) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος  

) την πρόταση για την επισήµανση του τροφίµου ή/και των τροφίµων που παράγονται από αυτό  
 

η στην αγορά βάσει του 
ποτελέσµατος της αξιολόγησης κινδύνων και, στην περίπτωση ΓΤΟ ή τροφίµων που περιέχουν ΓΤΟ ή συνίστανται από αυτούς, κάθε 

 περιβάλλοντος ή/και γεωγραφικών περιοχών  

 συντρέχει λόγος, τη µέθοδο ανίχνευσης και ταυτοποίησης της µετατροπής στο τρόφιµο ή και 

 5 στοιχείο β).  

ν αρµόδιων αρχών, οσάκις ζητείται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.  

 
υ έχουν χαρακτηριστεί ως εµπιστευτικές, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του παρόντος κανονισµού. 

ρθρο 7: Έγκριση  

. Οποιοδήποτε σχέδιο απόφασης προβλέπει τη χορήγηση της έγκρισης, περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 
οποιητή που έχει δοθεί στους 

/2003.  

 επί δέκα έτη και επιδέχεται 
ή 

ίας που διέπουν τη χρήση 
αι τη διάθεση στην αγορά ουσιών οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον συµπεριλαµβάνονται σε αποκλειστικό 

 φέρει κάθε επιχείρηση τροφίµων σε σχέση µε το εν 
όγω τρόφιµο.  

τος κανονισµού.  

των υφιστάµενων προϊόντων  

1 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 τα προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος τµήµατος και
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έχουν διατεθεί νοµίµως στην αγορά της Κοινότητας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του 
παρόντος κανονισµού, µπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά να χρησιµοποιούνται, και να µεταποιούνται, αν πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97, οι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγο
των εν λόγω προϊόντων κοινοποιούν στην Επιτροπή την ηµεροµηνία κατά την οποία τα προϊόντα ετέθησαν για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, εντός έξι µηνών από την ηµεροµην
β
υπεύθυνοι για τη διάθεση αυτών στην αγορά κοινοποιούν στην Επιτροπή ότι τα προϊόντα ετέθησαν σε κυκλοφορία στην
α
 
2. Η κοινοποίηση περί της οποίας η παράγραφος 1 συ
ο
µνηµονεύονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχεία θ και ι. Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς δοκιµάζει και επικυρώνει τη µέθο
ανίχνευσης και ταυτοποίησης που προτείνει ο αιτών.  
 
3
εξετάσθηκαν όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες, τα εν λόγω προϊόντα καταχωρούνται στο µητρώο. Κάθε καταχώρηση στο µητρώο 
περιλαµβάνει τα στοιχεία περί των οποίων το άρθρο 7 παράγραφος 2, αναλόγως, και, στην περίπτωση των προϊόντων περί των 
οποίων η παράγραφος 1 στοιχείο α), αναφέρει την ηµ
 
4. Εντός εννέα ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα προϊόντα περί των οποίων η παράγραφος 1 στοιχείο α) ετέθησαν για 
πρώτη φορά στη
κ
αναλογία. Εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, οι υπεύθυνοι για την διάθεση στην αγορά των
προϊόντων περί των οποίων η παράγραφος 1 στοιχείο β) υποβάλλουν αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 11, που εφαρµόζεται κατ
α
 
5. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κα
υ
 
6. Όταν τα στοιχεία κοινοποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν παρέχονται 
εµπροθέσµως ή διαπιστώνεται ότι δεν είναι ορθά, ή όταν δεν υποβάλλεται εµπροθέσµως αίτηση όπως απαιτεί η παράγραφος 4, η 
Επιτροπή, ενεργώντας µε τη δι
προϊόντα που παράγονται από αυτό µε το οποίο απαιτεί την απόσυρση του από την αγορά. Το µέτρο µπορεί να προβλέπει µια 
περιορισµένη χρονική περίοδο κατά την οποία θα µπορούν να εξαντληθούν τα αποθέµατα του προϊόντος.  
 
7. Σε περίπτωση εγκρίσεων που δεν εκδίδονται για συγκεκριµένο κάτοχο, ο υπεύθυνος ο οποίος εισάγει, παράγει
προϊόντα περί των οποίων το παρόν άρθρο υποβάλλει τις πληροφορίες ή την αίτηση προς την Επιτροπή.  
 
8. Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στ
π
 
 
Άρθρο 9: Εποπτεία  
 
1
τους όρους ή περιορισµούς που έχουν επιβληθεί στην έγκριση, ειδικότερα δε εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δεν καλύπτο
την έγκριση δεν κυκλοφορούν στην αγορά ως τρόφιµα ή ζωοτροφές. Όταν στον κάτοχο της έγκρισης επιβάλλεται η παρακολούθηση 
µετά τη διάθεση στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ια) ή/και παρακολούθηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παράγραφος 5 στοιχείο β), ο κάτοχος της έγκρισης διασφαλίζει τη διεξαγωγή της παρακολούθησης και υποβάλλει εκθέσεις στην 
Ε
προσιτές στο κοινό µετά την απαλοιφή κάθε πληροφορίας που χαρακτηρίζεται ως εµπιστευτική σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο.  
 
2. Εάν ο κάτοχος της έγκρισης προτείνει την τροποποίηση των όρων της έγκρισης, υποβάλλει σχετική αίτηση σύµφωνα µε το άρθ
παράγραφος 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.  
 
3. Ο κάτοχο
επ
οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισµό έχει επιβληθεί από αρµόδια αρχή τρίτης χώρας στην αγορά της οποίας κυκλοφορεί το 
τρόφιµο.  
 
4. Η Επιτροπή θέτει χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση των κρατών µελών και της Αρχής τις πληροφορίες που παρέσχε ο αιτ
 
 
Άρθρο 10: Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση των εγκρίσεων  

) στην περίπτωση προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά δυνάµει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ πριν από την έναρξη ισχύος του 
ρά 

ία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού  
) στην περίπτωση προϊόντων που έχουν διατεθεί νοµίµως στην αγορά της Κοινότητας αλλά δεν αναφέρονται στο στοιχείο α), οι 

 Κοινότητα πριν 
πό την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία εφαρµογής του.  

νοδεύεται από τα στοιχεία του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 5, όπου χρειάζεται, τα 
ποία η Επιτροπή διαβιβάζει στην Αρχή και τα κράτη µέλη. Η Αρχή διαβιβάζει στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς τα στοιχεία που 

δο 

. Εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και αφού επαληθευθεί ότι υποβλήθηκαν και 

εροµηνία κατά την οποία το εν λόγω προϊόν διετέθη για πρώτη φορά στην αγορά. 

ν αγορά, αλλά οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση τριών ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 
ανονισµού, οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά υποβάλλουν αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 11, που εφαρµόζεται κατ' 

 
' 

ναλογία.  

ι τα τρόφιµα που περιέχουν τέτοιου είδους προϊόντα ή παράγονται από αυτά 
πόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, ιδίως των άρθρων 9, 10 και 34, που εφαρµόζονται κατ' αναλογία.  

αδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2, εγκρίνει ένα µέτρο σχετικά µε το εν λόγω προϊόν και τα 

 ή παρασκευάζει τα 

ο άρθρο 35 
αράγραφος 2.  

. Μετά την έκδοση έγκρισης σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, ο κάτοχος της έγκρισης και τα ενδιαφερόµενα µέρη τηρούν όλους 
νται από 

πιτροπή σύµφωνα µε την έγκριση. Οι εκθέσεις, πλην των εµπιστευτικών πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 30, καθίστανται 

ρο 5 

ς της έγκρισης ενηµερώνει πάραυτα την Επιτροπή για κάθε νέα επιστηµονική ή τεχνική πληροφορία που ενδέχεται να 
ηρεάσει την αξιολόγηση της ασφάλειας του εν λόγω τροφίµου. Συγκεκριµένα, ενηµερώνει πάραυτα την Επιτροπή σχετικά µε 

ών.  
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1
έγκριση για τρόφιµο που εµπίπτει στο άρθρο 3 παράγραφος 1 εξακολουθεί να πληροί τους όρους που καθορίζει ο παρών κανονισµός
∆ιαβιβάζει πάραυτα τη γνώµη της στην Επιτροπή, στον κάτοχο της έγκρισης και στα κράτη µέλη. Η Αρχή, σ
π
χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του παρόντος κανονισµού. Το κοινό µπορεί να αποστείλει σχόλια στ
Επιτροπή εντός 3
 
2
34. Εφόσον χρειάζεται
7
 
3. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 6 και 7 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.  
 
 
Άρθρο 11: Ανανέωση των εγκρίσεων  
 
1. Οι εγκρίσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό επιδέχονται δεκαετούς ανανεώσεως, µετά από αίτηση που 
υ
 
2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα:  
α
β) έκθεση για τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, εφόσον ορίζεται έτσι στην έγκριση·  
γ) κάθε άλλη νέα διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε την αξιολόγηση της ασφάλειας της χρήσης του τροφίµου και των κινδύνων π
ενέχει το τρόφιµο για τον καταναλωτή ή το περιβάλλον·  
δ) όπου εν
α
 
3
 
4. Όταν, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τον κάτοχο της έγκρισης, δ
η
 
5. Η Επιτροπή, αφού λάβει πρώτα τη γνώµη της Αρχής, µπορεί να καθορίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 
2, κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων κανόνων σχετικά µε την προετοιµασία και την υποβολή της 
αίτησης.  
 
6. Η Αρχή εκδίδει λεπτοµερείς οδηγίες για να βοηθήσει 
 
 
Τµήµα 2 - Επισήµανση  
 
 
Άρθρο 12: Πεδίο εφαρµογής  
 
1
Κοινότητα και τα οποία:  
α
β) παράγονται από ή περιέχουν συστατικά που παράγονται από ΓΤΟ.  
 
2
ποσοστό όχι µεγαλύτερο από 0,9 % για κάθε
συστατικό, εφόσον η παρουσία αυτή είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευ
 
3. Για να αποδειχθεί ότι η παρουσία του υλικού αυτού είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη, οι επιχειρήσεις τροφίµων πρέπει να είνα
σε θέση να προσκοµίσουν τεκµήρια στις αρµόδιες αρχές 
υλικών.  
4. Μπορούν να καθορισθούν κατάλληλα χα
π
 
 
Άρθρο 13: Απαιτήσεις  
 
1
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος τµήµατος υπόκεινται στις ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις επισήµανσης:  
α) όταν το τρόφιµο αποτελείται από πλείονα συστατικά, οι λέξεις "γενετικώς τροποποιηµένο" ή "παράγεται από γενετικώς 
τροποποιη

. Η Αρχή, µε δική της πρωτοβουλία ή µετά από αίτηµα ενός κράτους µέλους ή της Επιτροπής, γνωµοδοτεί για το κατά πόσον µια 
. 

ύµφωνα µε το άρθρο 38 
αράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δηµοσιοποιεί την γνώµη της, αφού απαλειφθούν τυχόν πληροφορίες που έχουν 

ην 
0 ηµερών από τη δηµοσίευση αυτή.  

. Η Επιτροπή εξετάζει τη γνώµη της Αρχής το συντοµότερο δυνατό. Λαµβάνονται τα τυχόν απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 
, η έγκριση µπορεί να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή ανακληθεί, σύµφωνα µε την διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 

.  

ποβάλλει στην Επιτροπή ο κάτοχος της έγκρισης, το αργότερο ένα έτος πριν από την ηµεροµηνία λήξης της έγκρισης.  

) αντίγραφο της έγκρισης για τη διάθεση του τροφίµου στην αγορά·  

ου 

δείκνυται, πρόταση τροποποίησης ή συµπλήρωσης των όρων της αρχικής έγκρισης, µεταξύ δε άλλων των όρων που 
φορούν τη µελλοντική παρακολούθηση.  

. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 6 και 7 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.  

εν έχει αποφασισθεί ανανέωση της έγκρισης πριν από την 
µεροµηνία λήξης, η περίοδος της έγκρισης του προϊόντος παρατείνεται αυτοµάτως έως ότου ληφθεί απόφαση.  

τον αιτούντα στην προετοιµασία και την υποβολή της αίτησής του.  

. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στα τρόφιµα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ή για µονάδες οµαδικής εστίασης στην 

) περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, ή  

. Το παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται στα τρόφιµα που περιέχουν υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ σε 
 µεµονωµένο συστατικό τροφίµων ή επί τροφίµου που αποτελείται από ένα µόνο 

κτη.  

ι 
για το ότι έλαβαν τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της παρουσίας τέτοιων 

µηλότερα όρια µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά τρόφιµα 
ου περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ ή προκειµένου να ληφθεί υπ' όψη η πρόοδος της επιστήµης και της τεχνολογίας.  

. Υπό την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την επισήµανση των τροφίµων, τα τρόφιµα που 

µένο/η [ονοµασία του συστατικού]" αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών που προβλέπεται από το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ εντός παρενθέσεων αµέσως µετά το εν λόγω συστατικό
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β) όταν το συστατικό προσδιορίζεται µε το όνοµα της κατηγορίας, οι λέξεις "περιέχει γενετικώς τροποποιηµένο [ονοµασία το
ο
α
γ) όταν δεν υπάρχει κατάλ
[ονο
δ
αυτή, τυπώνονται σε γραµµατοσ
υ
ε) όταν το τρόφιµο προσφέρεται για πώληση στον τελικό καταναλωτή χωρίς προσυσκευασία, ή σε µικρές προσυσκευασίες των οπο
η µεγαλύτερη επιφάνεια δ
αναγράφονται µε µόνιµο και ορατό τρόπο εί
τυπογραφικά στοιχεία αρκετά µεγάλα ώστε να εντοπίζονται και να διαβά
 
2. Εκτός από τα όσα επιτάσσει η παράγραφος 1, η επισήµανση αναφέρει επίσης κάθε χαρακτηριστικό ή ιδιότητα, όπως προβλέπ
στην έγκριση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) όταν το τρόφιµο διαφέρει από το συµβατικό του αντίστοιχο σε ό,τι αφορά τα
i)
ii) τη διατροφική αξία ή τις θρεπτικές συνέπειες  
iii) την προβλεπόµενη χρήση του τροφίµου  
iv) τις συν
β) όταν ένα τρόφιµο µπορεί να προκαλέσει ηθικούς ή θρησκευτικούς ενδοιασµούς.  
 
3
εµ
τη φύση και τα χαρακτηρι
 
 
Άρθρο 14: Μέτρα εφαρµογής  
 
1. Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του παρόντος τµήµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά τα µέτρα που είναι απαραίτητα στους 
υπευθύνους ώστε να συµµορφωθούν προς τις απαιτήσεις επισήµανσης, µπορ
παράγραφος 2.  
 
2. Είναι δυνατόν να θεσπισθούν συγκεκριµένοι κανόνε
καταναλωτή, µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2. Οι κανόνες αυτοί δύνανται να προβλέπουν την προσαρµογή των 
απαιτήσεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ούτως ώστε να 
εστίασης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦ
 
Τµήµα 1 - Έγκριση και Εποπτεία  
 
Άρθρο 15: Πεδίο εφαρµογής  
 
1. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται:  
α) στους ΓΤΟ που προορίζονται για χρήση ω
β) στις ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ  
γ) στις ζωοτροφ
 
2. Όταν είναι αναγκαίο, µπορεί να προσδιορι
είδος ζωοτροφής εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος τµήµατ
 
 
Άρθρο 16: Απαιτήσεις  
 
1. Οι ζωοτροφές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής το
α
β
γ) δεν πρέπει να βλάπτουν ή να 
δ
τους να ζηµιώνει τα ζώα ή τον άνθρωπο από άποψη διατροφικής αξίας.  
 
2. Απαγορεύεται η
κ
 
3. Απαγορεύεται η έγκριση παντός προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εάν ο αιτών την έγκριση δεν έχει απ

υ 
ργανισµού]" ή "περιέχει [ονοµασία του συστατικού] που παράγεται από γενετικώς τροποποιηµένο [ονοµασία του οργανισµού]" 
ναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών  

ογος συστατικών, οι λέξεις "γενετικώς τροποποιηµένο" ή "παράγεται από γενετικώς τροποποιηµένο/η 
µασία του οργανισµού]" αναγράφονται σαφώς στην επισήµανση  

) οι ενδείξεις των στοιχείων α) και β) µπορούν να αναγράφονται σε υποσηµείωση του καταλόγου των συστατικών. Στην περίπτωση 
ειρά τουλάχιστον ιδίου µεγέθους µε τη γραµµατοσειρά του καταλόγου των συστατικών. Όταν δεν 

πάρχει κατάλογος, αναγράφονται σαφώς στην επισήµανση·  
ίων 

εν υπερβαίνει τα 10 cm, οι πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα παράγραφο πρέπει να 
τε στο εκθετήριο του τροφίµου είτε δίπλα ακριβώς σε αυτό, ή στο υλικό της συσκευασίας, µε 

ζονται εύκολα.  

εται 

 ακόλουθα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες:  
 τη σύνθεση·  

έπειες για την υγεία ορισµένων τµηµάτων του πληθυσµού.  

. Εκτός από τις απαιτήσεις επισήµανσης της παραγράφου 1 και όπως ορίζεται στην έγκριση, η επισήµανση των τροφίµων που 
πίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος τµήµατος και δεν έχουν συµβατικό αντίστοιχο περιέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για 

στικά των εν λόγω τροφίµων.  

ούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 35 

ς για τις πληροφορίες που παρέχονται από φορείς µαζικής εστίασης στον τελικό 

λαµβάνεται υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση των φορέων µαζικής 

ΕΣ  

ς ζωοτροφές·  

ές που παράγονται από ΓΤΟ.  

στεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2, εάν ένα 
ος.  

υ άρθρου 15 παράγραφος 1:  
) δεν πρέπει να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον·  
) δεν πρέπει να παραπλανούν τον χρήστη·  

παραπλανούν τον καταναλωτή αλλοιώνοντας τα διακριτικά γνωρίσµατα των ζωικών προϊόντων·  
) δεν πρέπει να διαφέρουν από τις ζωοτροφές, στην αντικατάσταση των οποίων αποσκοπούν, σε βαθµό που η συνήθης κατανάλωσή 

 διάθεση στην αγορά, η χρήση ή η µεταποίηση προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εάν δεν 
αλύπτεται από έγκριση που χορηγείται σύµφωνα µε το παρόν τµήµα και εάν δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι της έγκρισης.  

οδείξει 
καταλλήλως και επαρκώς ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
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4. Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 µπορεί να καλύπτει:  

τελούνται από αυτόν, καθώς και τις ζωοτροφές που παράγονται 
πό αυτόν, ή  

 ΓΤΟ, καθώς και τις ζωοτροφές που περιέχουν ή παράγονται από τη ζωοτροφή αυτή.  

ην παράγραφο 2 χορηγείται, απορρίπτεται, ανανεώνεται, τροποποιείται, αναστέλλεται ή ανακαλείται 
ποκλειστικά βάσει των όρων και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος κανονισµού.  

, µετά τη χορήγηση της έγκρισης, ο κάτοχος της έγκρισης ή ο 
τα.  

. Η έγκριση που χορηγείται δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, της οδηγίας 2000/55/ΕΚ 

ρθρο 17: Αίτηση για έγκριση  

. Για την απόκτηση της έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 υποβάλλεται αίτηση σύµφωνα µε τις ακόλουθες 

 αρχή ενός κράτους µέλους.  

 πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση την αρχή και  

 πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση τα λοιπά κράτη µέλη και την Επιτροπή σχετικά µε την αίτηση και θέτει στη διάθεσή τους την αίτηση 

ό.  

α της ζωοτροφής και τα χαρακτηριστικά της, συµπεριλαµβανοµένης της ή των µετατροπών που χρησιµοποιήθηκαν·  
 

αρθαγένης  

αντίγραφο των µελετών που διεξήχθησαν, συµπεριλαµβανοµένων, εάν υπάρχουν, των ανεξάρτητων και ελεγµένων από ανάλογους 
ήρια του 

ουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ, τις πληροφορίες 
ου απαιτούνται δυνάµει της οδηγίας 83/228/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Απριλίου 1983, για τον καθορισµό των κατευθυντήριων 

η από τις κατάλληλες πληροφορίες και δεδοµένα, µε την οποία δεικνύετε ότι τα χαρακτηριστικά της 
οτροφής δεν διαφέρουν από το συµβατικό αντίστοιχο, σύµφωνα µε τα αποδεκτά όρια των φυσικών παραλλαγών για τα 

αρακτηριστικά αυτά και µε τα κριτήρια του άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ), είτε πρόταση για την επισήµανση της ζωοτροφής 
αφος 2 στοιχείο γ) και παράγραφος 3·  

είτε αιτιολογηµένη δήλωση σύµφωνα µε την οποία η ζωοτροφή δεν προκαλεί ηθικούς ή θρησκευτικούς ενδοιασµούς, είτε πρόταση 

ίκνυται, τους όρους για τη διάθεση στην αγορά της ζωοτροφής, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών προϋποθέσεων 
ρήσης και χειρισµού·  

ορών σε υφιστάµενες ή τυποποιηµένες µεθόδους 
ίησης της µετατροπής και, όπου αρµόζει, µια µέθοδο για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση της 

 και πληροφορίες για το που διατίθεται το κατάλληλο υλικό 

 που προορίζεται για 
 από τα ζώα·  

 3 σε 
" ερµηνεύονται ως αναφορές σε ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από τον ΓΤΟ για τον οποίο 

α) έναν ΓΤΟ και τις ζωοτροφές που περιέχουν αυτόν τον ΓΤΟ ή απο
α
β) µια ζωοτροφή που παράγεται από
 
5. Η έγκριση που αναφέρεται στ
α
 
6. Ο αιτών την έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και
αντιπρόσωπός του, πρέπει να έχει την έδρα του στην Κοινότη
 
7
και της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ.  
 
 
Ά
 
1
διατάξεις.  
 
2. Η αίτηση αποστέλλεται στην αρµόδια εθνική
α) Η αρµόδια εθνική αρχή:  
i) γνωστοποιεί εγγράφως στον αιτούντα ότι έλαβε την αίτηση, εντός δεκατεσσάρων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. Στη 
γνωστοποίηση αναφέρεται η ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης,  
ii)
iii) θέτει στη διάθεση της Αρχής την αίτηση και τις τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέσχε ο αιτών.  
β) Η Αρχή:  
i)
και τις τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέσχε ο αιτών·  
ii) καθιστά την περίληψη του φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο ιβ) προσιτή στο κοιν
 
3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα:  
α) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος·  
β) την ονοµασί
γ) όπου συντρέχει λόγος, τις πληροφορίες που πρέπει να δίδονται για συµµόρφωση µε το παράρτηµα ΙΙ του πρωτοκόλλου της
Κ
δ) όπου συντρέχει λόγος, αναλυτική περιγραφή της µεθόδου παραγωγής και εργοστασιακής παρασκευής της ζωοτροφής και τις 
χρήσεις για τις οποίες προορίζεται·  
ε) 
επιστήµονες µελετών, και οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι διαθέσιµο, προκειµένου να αποδειχθεί ότι η ζωοτροφή πληροί τα κριτ
άρθρου 16 παράγραφος 1, και ιδίως για τις ζωοτροφές που εµπίπτ
π
γραµµών για την εκτίµηση ορισµένων προϊόντων που χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων  
στ) είτε ανάλυση, συνοδευόµεν
ζω
χ
σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγρ
ζ) 
για την επισήµανση της ζωοτροφής σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο δ)·  
η) όπου ενδε
χ
θ) µια µέθοδο ανίχνευσης, δειγµατοληψίας (συµπεριλαµβανοµένων και αναφ
δειγµατοληψίας) και ταυτοπο
µετατροπής στις ζωοτροφές ή/και των ζωοτροφών που παράγονται εξ αυτών·  
ι) δείγµατα των ζωοτροφών και των δειγµάτων ελέγχου τους, καθώς
αναφοράς·  
ια) όπου ενδείκνυται, πρόταση για την παρακολούθηση, µετά τη διάθεση στην αγορά, της χρήσης της ζωοτροφής
κατανάλωση
ιβ) περίληψη του φακέλου σε τυποποιηµένη µορφή.  
 
4. Στην περίπτωση αίτησης που αφορά ΓΤΟ που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων, οι αναφορές της παραγράφου
"ζωοτροφές
υποβλήθηκε η αίτηση.  
 
5. Στην περίπτωση ΓΤΟ ή ζωοτροφών που περιέχουν ή συνίστανται σε ΓΤΟ, η αίτηση συνοδεύεται επίσης από:  
α) τον πλήρη τεχνικό φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα παραρτήµατα III και IV της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και
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τις πληροφορί
οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή, όταν η διάθεση στην αγορά του ΓΤΟ έχει εγκριθεί δυνάµει του τµήµατος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, αντίγρ
της απόφασης έγκρισης·  
β) ένα σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνεπειών σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, 
συµπεριλαµβανοµένης πρότασης για τη χρονική περίοδο που θα καλύπτει το σχέδιο παρακολούθησης· η χρονική αυτή περίοδος 
µπορεί να είναι διαφορετική από την περίοδο που προτείνεται για τη συγκατάθεση. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 
13 έως 24 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  
 
6. Όταν η αίτηση αφορά ουσία της οποίας η χρήση και η διάθεση στην αγορά υπόκειται, βάσει άλλων διατάξεων της κοινοτικής 
νοµοθεσίας, στην προϋπόθεση του να περιέχεται η ουσία σε έναν αποκλειστικό κατάλογο καταγεγραµµένων ή εγκεκριµένω
αυτό πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση και να αναφέρεται το καθεστώς της ουσίας σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.  
 
7. Η Επιτροπή, αφού λάβει τη γνώµη της Αρχής, θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2, κανόνες για την εφαρµογή 
του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων κανόνων σχετικά µε την προετοιµασία και τη
 
8. Πριν από την ηµεροµ
στην προετοιµασία και την υποβολή της αίτησης.  
 
 
Άρθρο 18: Γνώµη της Αρχής  
 
1. Για τη γνωµοδότησή της, η Αρχή προσπαθεί να τηρεί προθεσµία έξι µηνών από την παραλαβή µιας έγκυρης αίτησης. Η προθεσµία 
αυτή παρατείνεται αν η Αρχ
 
2
συµπληρωµατικά εκείνων που συνοδεύουν την αίτηση, εντός συγκεκριµένης χρονικής προθεσµίας.  
 
3. Προκειµένου να ετοιµάσει
α
τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 1·  
β) µπορεί να ζητήσει από τον σχετικό οργανισµό αξιολόγησης ζωοτροφών ενός κράτους µέλους να διεξαγάγει αξιολόγηση της 
ασφάλειας της ζωοτροφής σύµφωνα µε το άρθρο 36 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·  
γ) µπορεί να ζητήσει από µια αρµόδια αρχή που έχει οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ να διεξαγάγει 
αξιολόγηση του περιβαλλο
άλλο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, η Αρχή ζητά από µια εθνική αρµόδια αρχή να πραγµατοποιήσει την εκτίµηση περιβαλ
κινδύνου·  
δ) διαβιβάζει στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς τα στοιχεία που µνηµονεύονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχεία θ) και ι). Το 
εργαστήριο υποβάλλει σε δοκιµές και 
ε) 
αιτών και τα οποία δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά της ζωοτροφής δεν διαφέρουν από το συµβατικό αντίστοιχο, δεδοµένων των 
αποδεκτών ορίων των φυσικών παραλλαγών των χαρακτηριστικών αυτών.  
 
4
2001/18/ΕΚ εφαρµόζονται στην αξιολόγηση, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα δέοντα µέτρα για την πρόληψη των
δυσµενών συνεπειών στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και το περιβάλλον που µπορεί να προκληθούν από τη
ελ
ΓΤΟ, η Αρχή ζητά τη γνώµη της κατά την έννοια της οδηγίας 2001/18/ΕΚ αρµόδιας εθνικής αρχής που έχει ορισθεί από κάθε κράτος 
µέλος για τον σκοπό αυτό. Οι αρµόδιες αρχές έχου
γ
 
5. Αν εκδοθεί γνώµη υπέρ της έγκρισης
α
β) την ονοµασία της ζωοτροφής και τις προδιαγραφές της·  
γ) όπου συντρέχει λόγος, τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτηµα II του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης  
δ
ε) όπου συντρέχει λόγος, κάθε όρο ή περιορισµό που πρέπει να επιβληθεί όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή/και κάθε ειδικό όρ
περιορισµό όσον αφορά τη χρήση και τον χειρισµό, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων παρακο
α
κάθε όρο για την προστασία ιδιαιτέρων οικοσυστηµάτ
στ) τη µέθοδο ανίχνευσης, επικυρωµένη από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της δειγµατοληψίας, της 
ταυτοποίησης της µετατροπής και, αναλόγως
ζωοτροφών που παράγονται εξ αυτής· αναφορά στο πού διατίθεται το κατάλληλο υλικό αναφοράς·  
ζ) όπου ενδείκνυται, το σχέδιο παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος
 
6. Η Αρχή διαβιβάζει τη γνώµη της στην Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τον αιτούντα, συµπεριλαµβανοµένης έκθεσης µε την οποία 
περιγράφει την αξιολόγηση της ζωοτροφής και εξηγεί τους λόγους για τη γνώµη της και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η γνώµη

ες και τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης κινδύνου που διεξήχθη σύµφωνα µε τις αρχές του παραρτήµατος II της 
αφο 

ν ουσιών, 

ν υποβολή της αίτησης.  

ηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, η Αρχή εκδίδει λεπτοµερείς οδηγίες για να βοηθήσει τον αιτούντα 

ή ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες από τον αιτούντα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.  

. Η Αρχή ή µια αρµόδια εθνική αρχή µέσω αυτής µπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκοµίσει στοιχεία 

 τη γνώµη της, η Αρχή:  
) επαληθεύει ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών είναι σύµφωνα µε το άρθρο 17 και εξετάζει αν η ζωοτροφή πληροί 

ντικού κινδύνου· εάν όµως η αίτηση αφορά ΓΤΟ προορισµένους να χρησιµοποιηθούν ως σπόροι σποράς ή 
λοντικού 

επικυρώνει τη µέθοδο ανίχνευσης και ταυτοποίησης που προτείνει ο αιτών·  
εξετάζει, επαληθεύοντας την εφαρµογή του άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ), τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που υποβάλλει ο 

. Στην περίπτωση ΓΤΟ ή ζωοτροφών που περιέχουν ή συνίστανται σε ΓΤΟ, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής ασφάλειας της οδηγίας 
 

 σκόπιµη 
ευθέρωση ΓΤΟ. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που αποτελούνται από ή που περιέχουν 

ν προθεσµία τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης για να 
νωµοδοτήσουν.  

 της ζωοτροφής, η γνώµη περιλαµβάνει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:  
) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος·  

) την πρόταση για την επισήµανση της ζωοτροφής·  
ο ή 

λούθησης µετά τη διάθεση στην 
γορά βάσει του πορίσµατος της αξιολόγησης κινδύνων και, στην περίπτωση ΓΤΟ ή ζωοτροφών που περιέχουν ή συνίστανται σε ΓΤΟ, 

ων / περιβάλλοντος ή/και γεωγραφικών περιοχών·  

, τη µέθοδο ανίχνευσης και ταυτοποίησης της µετατροπής στην ζωοτροφή ή/και των 

 5 στοιχείο β).  

 
αυτή συµπεριλαµβανοµένων των γνωµών των αρµόδιων αρχών οσάκις ζητείται σύµφωνα µε την παράγραφο 4
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7. Η Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δηµοσιεύει τη γνώµη της
οι πληροφορίες εκείνες που έχουν προσδιορισθεί ως εµπιστευτικές, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του παρόντος κανονισµού. Το κοινό 
µπορεί να υποβάλει σχόλια στην Επιτροπή εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της γνώµης.  
 
 
Άρθρο 19: Έγκριση  
 
1. Εντός τριών µηνών από την παραλαβή της γνώµης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου 35 σχέδιο της
απόφασης που πρέπει να ληφθεί για την αίτηση, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της Αρχής, τυχόν συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νοµοθεσίας και άλλους κατά νόµον παράγοντες που αφορούν το υπό εξέταση ζήτηµα. Εάν το σχέδιο απόφασης δεν είναι σύµφωνο µ
τη γνώµη της Αρχής, η Επιτροπή προβαίνει σε επεξήγηση των διαφορών.  
 
2
άρθρο 18 παράγραφος 5, το ονοµατεπώνυµο του κατόχου της έγκρισης και, εφόσον χρειάζεται, το µοναδικό ταυ
δοθεί στους ΓΤΟ όπως αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ
 
3. Η τελική απόφαση όσον αφορά την αίτηση λαµβάνεται µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 35 παράγραφος 2.  
 
4. Η Επιτροπή ενηµερώνει αµελλητί τον αιτούντα για τη ληφθείσα απόφαση και δηµοσιεύει λεπτοµέρειες σχετικά µε την απόφαση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
5. Η έγκριση που χορηγείται µε τη διαδικασία του παρόντος κανονισµού ισχύει σε όλη την Κοινότητα επί δ
σύµφωνα µε το άρθρο 23. Το εγκεκριµένο τρόφιµο εγγράφεται στο µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 28. Κάθε εγγραφή στο µητρ
αναφέρει την ηµεροµηνία έγκρισης και περιλαµβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 2.  
 
6. Η έγκριση που χορηγείται βάσει του παρόντος τµήµατος δεν θίγει άλλες διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσία
κ
καταχωρηµένων ή εγκεκριµένων ουσιών.  
 
7. Η χορήγηση της έγκρισης δεν µειώνει τη γενική αστική και ποινική ευθύνη που φέρει κάθε επιχείρηση ζωοτροφώ
σ
 
8. Οι αναφορές που γίνονται στα τµήµατα Α και ∆ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ σε ΓΤΟ οι οποίοι εγκρίνονται βάσει του τµήµατος Γ της εν
λόγω οδηγίας, θεωρείται ότι εφαρµόζονται επίσης στους ΓΤΟ που εγκρίνονται βάσει του παρόντ
 
 
Άρθρο 20: Καθεστώς 
 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 παράγραφος 2, τα προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος τµήµατος και 
έχουν διατεθεί νοµίµως στην αγορά της Κοινότητας πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού µπορεί να 
συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά, να χρησιµοποιούνται και να υφίστανται επεξεργασία, αν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  
α
και της χρησιµοποίησής τους ως ζωοτροφών δυνάµει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ, και τα οποία παράγονται από ΓΤΟ ή, τα οποία 
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ, δυνάµει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, οι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά των εν
λόγω προϊόντων κοινοποιούν στην Επιτροπή την ηµεροµηνία κατά την οποί
σ
β) στην περίπτωση προϊόντων που έχουν διατεθεί νοµίµως στην αγορά της Κοινότητας και τα οποία δεν αναφέροντ
οι
παρόντος κανονισµού, ότι τα προϊόντα διετέθησαν στην αγορά της Κοινότητας πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού.  
 
2. Η κοινοποίηση της παραγράφου 1 συνοδεύεται από τα στοιχεία του άρθρου 17 παράγραφοι 3 και 5, όπου ενδείκνυται, τα οποία η 
Επιτροπή διαβιβάζει στην Αρχή και τα κράτη µέλη. Η Αρχή διαβιβάζει στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς τα στοιχεία που 
µνηµονεύονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχεία θ) και ι). Το κοινοτικό εργαστήρι
α
 
3. Εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και αφού επαληθευθεί ότι υποβλήθηκαν και 
εξετάσθηκαν όλες οι απαιτούµενες πληροφ
π
προϊόντων περί των οποίων η παράγραφος 1 στοιχείο α), αναφέρει την ηµεροµηνία κατά την οποία τα εν λόγω προϊόντα διετέθησαν 
για πρώτη φορά στην αγορ
 
4. Εντός εννέα ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα προϊόντα περί των οποίων η παράγραφος 1 στοιχείο α) διετέθησαν για 
πρώτη φορά στην αγορά, αλλά οπωσδήποτε πριν την παρέλευση τριών ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής το

, αφού διαγραφούν 

 

ε 

. Αν το σχέδιο απόφασης προβλέπει τη χορήγηση έγκρισης, το σχέδιο απόφασης περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
τοποιητή που έχει 

) αριθ. 1830/2003.  

έκα έτη και είναι ανανεώσιµη 
ώο 

ς που διέπουν τη χρήση 
αι τη διάθεση στην αγορά ουσιών οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον έχουν εγγραφεί σε αποκλειστικό κατάλογο 

ν σε σχέση µε τη 
υγκεκριµένη ζωοτροφή.  

 
ος κανονισµού.  

των υφιστάµενων προϊόντων  

) στην περίπτωση προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά δυνάµει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ ή 2001/18/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένης 

 
α τα προϊόντα ετέθησαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία 

την Κοινότητα, εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού·  
αι στο στοιχείο α), 

 υπεύθυνοι για τη διάθεση αυτών στην αγορά κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία εφαρµογής του 

ο αναφοράς δοκιµάζει και επικυρώνει τη µέθοδο 
νίχνευσης και ταυτοποίησης που προτείνει ο αιτών.  

ορίες, τα εν λόγω προϊόντα καταχωρούνται στο µητρώο. Κάθε καταχώρηση στο µητρώο 
εριλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, ανάλογα µε την περίπτωση και, στην περίπτωση των 

ά.  

υ παρόντος 
κανονισµού οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά υποβάλλουν αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 23 που εφαρµόζεται κατ'

 



 161 

α
προϊόντων περί των οποίων η παράγραφος 1 στοιχείο β
α
 
5. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι ζωοτροφές που τα περιέχουν ή παράγονται από αυτά υπόκεινται στι
διατάξεις του παρόντος κανονισµού, ιδίως των άρθρων 21, 22 και 34, τα οποία εφαρµόζονται κατ' αναλογία.  
 
6. Όταν τα στοιχεία κοινοποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν παρέχονται 
εµπροθέσµως ή διαπιστώνεται ότι δεν είναι ορθά, ή όταν δεν υποβάλλεται εµπροθέσµως αίτηση όπως απαιτεί η παράγραφος 4
Επιτροπή, ενεργώντας µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2, εγκρίνει ένα µέτρο σχετικά µε το εν λόγω προϊόν και τα 
προϊόντα που παράγονται από αυτό µε το οποίο απαιτεί την απόσυρσή του από την αγορά. Το µέτρο αυτό µπορεί να προβλέπει µία 
περιορισµένη χρονική περίοδο κατά την οποία θα µπορούν να εξαντληθούν τα αποθέµατα του
 
7. Προκειµένου περί εγκρίσεων που δεν έχουν εκδοθεί προς ένα συγκεκριµένο κάτοχο, οι πληροφορίες ή αιτήσεις υποβάλλονται σ
Επιτροπή από το πρόσωπο που εισάγει, παράγει ή παρασκευάζει τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο προϊόντα.  
 
8
 
 
Άρθρο 21: Εποπτεία  
 
1
τους όρους ή περιορισµούς που έχουν επιβληθεί στην έγκριση, ειδικότερα δε εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δεν καλύπτο
την έγκριση δεν κυκλοφορούν στην αγορά ως τρόφιµα ή ζωοτροφές. Όταν στον κάτοχο της έγκρισης επιβάλλεται η παρακολούθηση 
µετά τη διάθεση στην αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ια) ή/και η παρακολούθηση όπως αναφέρε
στην παράγραφο 5 στοιχείο β), ο κάτοχος της έγκρισης διασφαλίζει τη διεξαγωγή της παρακολούθησης και υποβάλλει εκθέσεις στην 
Επιτροπή σύµφωνα µε την έγκ
ω
 
2. Εάν ο κάτοχος της έγκρισης προτείνει την τροποποίηση των όρων της έγκρισης, υποβάλλει σχετική αίτηση σύµφωνα µε το 
παράγραφος 2. Τα άρθρα 17, 18 και 19 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.  
 
3. Ο κάτοχος της έγκρισης ενηµερώνει πάραυτα την Επιτροπή για κάθε νέα επιστηµονική ή τεχνική πληροφορία που ενδέχεται να 
επηρεάσει την
α
 
4. Η Επιτροπή θέτει χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση της Αρχής και των κρατών µελών τις πληροφορίες που παρέσχε
 
 
Άρθρο 22: Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση των εγκρίσεων  
 
1. Η Αρχή, µε δική της πρωτοβουλία ή µετά από αίτηµα ενός κράτους µέλους ή της Επιτροπής, γνωµοδοτεί για το κατά πόσον µια 
έγκριση για αναφερόµενο στο άρθρο 15 παράγραφος 1 προϊόν εξακολουθεί να πληροί τους όρους που καθο
∆
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δηµοσιεύει την γνώµη της, αφού απαλειφθούν τυχόν πληροφορίες που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του παρόντος κανονισµού. Το κοινό µπορεί να αποστε
Ε
 
2
Ε
 
3
 
 
Άρθρο 23: Ανανέωση των εγκρίσεων  
 
1. Οι εγκρίσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό επιδέχονται δεκαετούς ανανεώσεως, µετά από αίτηση που 
υποβάλλει στην Επιτροπή ο κάτοχος της έγκρισης, το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη της έγκρισης.  
 
2
α) αντίγραφο της έγκρισης για τη διάθεση της ζωοτροφής στην αγορά·  
β) έκθεση για τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, εφόσον ορίζεται
γ
ενέχει η ζωοτροφή για τον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον·  
δ) όπου ενδείκνυται, πρόταση τροποποίησης ή συµπλήρωσης των όρων της αρχικής έγκρισης, µεταξύ δε άλλων των όρων που 
αφορούν τη µελλοντική παρακολούθηση.  

ναλογία. Εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, οι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά των 
) υποβάλλουν αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 23, το οποίο εφαρµόζεται κατ' 

ναλογία.  

ς 

, η 

 προϊόντος.  

την 

. Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2.  

. Μετά την έκδοση έγκρισης σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, ο κάτοχος της έγκρισης και τα ενδιαφερόµενα µέρη τηρούν όλους 
νται από 

ται 

ριση. Οι προαναφερόµενες εκθέσεις παρακολούθησης, πλην των πληροφοριών που χαρακτηρίζονται 
ς εµπιστευτικές σύµφωνα µε το άρθρο 30, καθίστανται προσιτές στο κοινό.  

άρθρο 17 

 αξιολόγηση της ασφάλειας της ζωοτροφής. Συγκεκριµένα, ενηµερώνει πάραυτα την Επιτροπή σχετικά µε οποιαδήποτε 
παγόρευση ή περιορισµό έχει επιβληθεί από αρµόδια αρχή τρίτης χώρας στην αγορά της οποίας κυκλοφορεί η ζωοτροφή.  

 ο αιτών.  

ρίζει ο παρών κανονισµός. 
ιαβιβάζει πάραυτα τη γνώµη της στην Επιτροπή, στον κάτοχο της έγκρισης και στα κράτη µέλη. Η Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 38 

ίλει σχόλια στην 
πιτροπή εντός 30 ηµερών από την δηµοσίευση αυτή.  

. Η Επιτροπή εξετάζει τη γνώµη της Αρχής το συντοµότερο δυνατό. Λαµβάνονται τυχόν απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 34. 
φόσον χρειάζεται, η έγκριση τροποποιείται, αναστέλλεται ή ανακαλείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19.  

. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 και τα άρθρα 18 και 19 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.  

. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:  

 έτσι στην έγκριση,  
) κάθε άλλη νέα διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε την αξιολόγηση της ασφάλειας της χρήσης της ζωοτροφής και των κινδύνων που 
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3. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 και τα άρθρα 18 και 19 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.  
 
4
ηµεροµηνία λήξης της, η περίοδος της έγκρισης του προϊόντος παρατείν
 
5. Η Επιτροπή, αφού λάβει πρώτα τη γνώµη της Αρχής, µπορεί να καθορίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφ
2, κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων σχετικά µε την προετοιµασία και την υποβολή της 
αίτησης.  
 
6. Η Αρχή εκδίδει λεπτοµερείς οδηγίες για να βοηθήσει τον αιτούντα στην προετοιµασία και την υποβολή της αίτησής του.  
 
 
Τµήµα 2 - Επισήµανση  
 
 
Άρθρο 24: Πεδίο εφαρµογής  
 
1
 
2
όχι µεγαλύτερο από 0,9 % της ζωοτροφής και κάθε ζωοτροφής από την οποία συντίθεται, υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσία αυ
είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη.  
 
3. Προκειµένου να αποδειχθεί ότι η παρουσία του υλικού αυτού είν
θέση να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι έλαβαν τα κατάλληλα µέτρα
 
4. Μπορούν να καθορισθούν κατάλληλα χαµηλότερα όρια σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά
ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ ή προκειµέν
 
 
Ά
 
1
άρθρο 15 παράγραφος 1 ζωοτροφές υπόκεινται στις ειδικές απαιτήσεις επισήµανσης που ορίζονται κατωτέρω.  
 
2
δεν αναγράφονται, µε τρόπο σαφή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, σε συνοδευτικό έγγραφο ή, κατά περίπτωση, στη συσκευασία, τον 
περιέκτη ή την ετικέτα. Κάθε ζωοτροφή από την οποία αποτελείται µια συγκεκριµένη ζωοτροφή υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:  
α) για τις αναφερό
το
είναι οι λέξεις αυτές να συµπεριληφθούν σε υποσηµείωση του καταλόγου ζωοτροφών. Η υποσηµείωση αυτή τυπώνεται σε 
γ
β
[όνοµα του οργανισµού]" αναγράφονται
δ
γ
γ) όπως ορίζεται στην έγκριση, κάθε
α
i) σύνθεση·  
ii)
iii) προβλεπόµενη χρήση·  
iv) συνέπειες για την υγεία ορισµένων ειδών ή κατηγοριών ζώων.  
δ) όπως ορίζεται στην έγκριση, κάθε χα
θ
 
3. Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) και όπως ορίζεται στην έγκριση, η επισήµαν
έγγραφ
περιέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τη φύση και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ζωοτροφών.  
 
 
Ά
 
Ο
υπεύθυνοι να τηρήσουν τις απαιτήσεις επισήµανσης, µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2.  

. Όταν, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τον κάτοχο της έγκρισης, δεν έχει αποφασισθεί η ανανέωση της έγκρισης πριν από την 
εται αυτοµάτως έως ότου ληφθεί απόφαση.  

ος 

. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στις αναφερόµενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ζωοτροφές.  

. Το παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται στις ζωοτροφές που περιέχουν υλικό που περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό 
τή 

αι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη, οι υπεύθυνοι πρέπει να είναι σε 
 προς αποφυγή της παρουσίας του.  

 
ου να ληφθεί υπόψη η πρόοδος της επιστήµης και της τεχνολογίας.  

ρθρο 25: Απαιτήσεις  

. Υπό την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την επισήµανση των ζωοτροφών, οι αναφερόµενες στο 

. Ουδείς διαθέτει στην αγορά ζωοτροφές αναφερόµενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εάν τα στοιχεία που προσδιορίζονται κατωτέρω 

µενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) ζωοτροφές, οι λέξεις "γενετικώς τροποποιηµένος/η/ο [όνοµα 
υ οργανισµού]" αναγράφονται εντός παρενθέσεων αµέσως µετά το συγκεκριµένο όνοµα της ζωοτροφής. Μια εναλλακτική δυνατότητα 

ραµµατοσειρά η οποία έχει τουλάχιστον το ίδιο µέγεθος µε τον κατάλογο των ζωοτροφών·  
) για τις αναφερόµενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι λέξεις "παρασκευασµένος/η/ο από γενετικώς τροποποιηµένο/η 

 εντός παρενθέσεων αµέσως µετά το συγκεκριµένο όνοµα της ζωοτροφής. Μια εναλλακτική 
υνατότητα είναι οι λέξεις αυτές να συµπεριληφθούν σε υποσηµείωση του καταλόγου ζωοτροφών. Η υποσηµείωση αυτή τυπώνεται σε 
ραµµατοσειρά η οποία έχει τουλάχιστον το ίδιο µέγεθος µε τον κατάλογο των ζωοτροφών·  

 χαρακτηριστικό της ζωοτροφής που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, όπως αυτά που 
ναφέρονται κατωτέρω, το οποίο διαφέρει από το συµβατικό αντίστοιχό του:  

 διατροφικές ιδιότητες·  

ρακτηριστικό ή ιδιότητα λόγω των οποίων η ζωοτροφή µπορεί να προκαλέσει ηθικούς ή 
ρησκευτικούς ενδοιασµούς.  

ση ή τα συνοδευτικά 
α των ζωοτροφών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος τµήµατος και οι οποίες δεν έχουν συµβατικό αντίστοιχο, 

ρθρο 26: Μέτρα εφαρµογής  

ι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος τµήµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά τα µέτρα που είναι απαραίτητα ώστε οι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 27: Προϊόντα κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν και ως τρόφιµα και ως ζωοτροφές  
 
1. Όταν ένα προϊόν είναι κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί και ως τρόφιµο και ως ζωοτροφή, υποβάλλεται µία µόνον αίτηση δυνάµει των 
άρθρων 5 και 17 και εκδίδεται µία µόνο γνώµη από την Αρχή και µία µόνο κοινοτική απόφαση.  
 
2. Η Αρχή εξετάζει εάν η αίτηση για έγκριση πρέπει να υποβληθεί και για τα τρόφιµα και για τις ζωοτροφές.  
 
 
Άρθρο 28: Κοινοτικό µητρώο  
 
1. Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί κοινοτικό µητρώο των γενετικώς τροποποιη
παρόντα καν
 
2. Το µητρώο είναι διαθέσιµ
 
 
Άρθρο 29: Πρόσβαση του κο
 
1. Η αίτηση έγκρισης, οι συµπληρωµατικές πληροφορίες εκ µέρους των αιτούντων, οι γνώµες των αρµόδιων αρχών που ορίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, οι εκθέσεις παρακολούθησης και οι πληροφορίες που παρέχουν οι κάτοχοι 
εγκρίσεων, πλην των εµπιστευτικών πληροφοριών, καθίστανται προσιτές στο κοινό.  
 
2
Μαΐου 2001, σχετικά µε την πρόσ
τη
 
3. Τα κράτη µέλη διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα που λαµβάνουν δυνάµει του παρόντος κανονισµού σύµφω

µένων τροφίµων και ζωοτροφών, το οποίο στον 
ονισµό αναφέρεται ως "το µητρώο".  

ο στο κοινό.  

ινού  

. Η Αρχή εφαρµόζει τις αρχές του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής 
βαση του κοινού σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής κατά 

 διεκπεραίωση αιτήσεων για πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής.  

να µε 
το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.  
 

ρθρο 30: Εµπιστευτικότητα  

. Ο αιτών µπορεί να υποδείξει ποιες από τις πληροφορίες που υποβάλλει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού θεωρεί ότι πρέπει να 
. 

οφορίες θα θεωρηθούν 
πιστευτικές και ενηµερώνει τον αιτούντα για την απόφασή της.  

 τα κατωτέρω δεν θεωρούνται εµπιστευτικές:  
) το όνοµα και η σύνθεση του ΓΤΟ ή τροφής ή ζωοτροφής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρρθο 15 

υµο και η διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης·  
) τα φυσικοχηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ΓΤΟ, τροφίµου ή ζωοτροφής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και 

) οι συνέπειες του ΓΤΟ, τροφίµου ή ζωοτροφής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 για 
ν υγεία του ανθρώπου και των ζώων και για το περιβάλλον·  

 που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 για τα 
αρακτηριστικά των ζωικών προϊόντων και των διατροφικών τους ιδιοτήτων·  

ει, 
ος 1 και 

οι πληροφορίες για την επεξεργασία αποβλήτων και την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.  

µογή του παρόντος κανονισµού στους ΓΤΟ, τα τρόφιµα ή τις ζωοτροφές τα οποία 
φορά η αίτηση, δεν περιορίζονται από την άσκηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή άλλως πως.  

άτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίζουν τον δέοντα εµπιστευτικό χαρακτήρα 
ν πληροφοριών που έχουν λάβει σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, πλην των πληροφοριών που πρέπει να δηµοσιοποιούνται 

 
Ά
 
1
αντιµετωπισθούν ως εµπιστευτικές, όταν θεωρεί ότι η αποκάλυψή τους θα µπορούσε να βλάψει σηµαντικά την ανταγωνιστική του θέση
Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να δίνονται επαληθεύσιµες αιτιολογίες.  
 
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η Επιτροπή καθορίζει, αφού συµβουλευτεί τον αιτούντα, ποιες πληρ
εµ
 
3. Οι πληροφορίες που αφορούν
α
παράγραφος 1, και, εφόσον χρειάζεται, η αναφορά του υποστρώµατος και του µικροοργανισµού·  
β) η γενική περιγραφή του ΓΤΟ και το ονοµατεπών
γ
στο άρθρο 15 παράγραφος 1·  
δ
τη
ε) οι συνέπειες του ΓΤΟ, τροφίµου ή ζωοτροφής
χ
στ) οι µέθοδοι για την ανίχνευση, συµπεριλαµβανοµένης της δειγµατοληψίας και της ταυτοποίησης της µετατροπής και, όπου αρµόζ
για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση της µετατροπής στα τρόφιµα ή τις ζωοτροφές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφ
στο άρθρο 15 παράγραφος 1·  
ζ) 
 
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη, εφόσον το ζητήσουν, όλες τις 
πληροφορίες που έχει στην κατοχή της.  
 
5. Η χρησιµοποίηση µεθόδων ανίχνευσης και η αναπαραγωγή των υλικών αναφοράς περί της οποίας το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το 
άρθρο 17 παράγραφος 3, προκειµένου για την εφαρ
α
 
6. Η Επιτροπή, η Αρχή και τα κρ
τω
εάν οι περιστάσεις το απαιτούν προκειµένου να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή το περιβάλλον.  
 
7 Εάν ο αιτών αποσύρει ή έχει αποσύρει την αίτησή του η Αρχή η Επιτροπή και τα κράτη µέλη σέβονται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα
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τω
καθώς και των πληροφοριών εκείνων για τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των οποίων υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ της Επιτροπής και του
αιτούντος.  
 
 
Άρθρο 31: Προστασία δεδοµένων  
 
Τα επιστηµονικά δεδοµένα καθώς και άλλες πληροφορίες στο φάκελο της αίτησης που απαιτούνται 
3 και 5 και του άρθρου 17 παράγραφοι 3 και 5, δεν χρησιµοποιούνται προς όφελος άλλου αιτούντος για περίοδο δέκα ετών από την 
ηµεροµηνία της έγκρισης, εκτός 
πληροφοριών.  
Με την εκπνοή της δεκαετούς περιόδου, τα ευρήµατα όλης ή µέ
δεδοµένων και πληροφοριών του φακέλου της αίτησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την Αρχή προς όφελος άλλου αιτούντος, 
εφόσον ο αιτών µπορεί να αποδείξει ότι το τρόφιµο ή η ζωοτροφή για τα οποία
τη ζωοτροφή που έχει ήδη εγκριθεί δυνάµει του παρόντος κανονισµού.  
 
 
Άρθρο 32: Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς  
 
Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, τα καθήκοντα και οι λειτουργίες του καθορίζονται στο παράρτηµα.  
Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς µπορούν
Ο
εργασιών του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς και του ευρωπαϊκού δικτύου εργαστηρίων για τους ΓΤΟ, που αναφέρονται στο 
παράρτηµα.  
Οι συνεισφορές των αιτούντων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος της επικύρωσης των µεθόδων ανίχνε
Λ
θεσπιστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2.  
 
 
Ά
 
1. Η Επιτροπή µπορεί, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος ενός κράτους µέλους, να ζητήσει τη γνώµη της ευρωπαϊκής 
οµάδας για τη δεοντολογία της επιστήµης και των νέων τεχνολογιών ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που ενδέχεται να ιδρύσει, µε σκοπό 
την έκδοση 
 
2
 
 
Άρθρο 34: Μέτρα έκτακτης ανάγκης  
 
Όταν είναι προφανές ότι προϊόντα που έχουν εγκριθεί από τον παρόντα κανονισµό ή δυνάµει αυτού είναι πιθανό να θέσουν σε σοβαρ
κίνδυνο την υγεία
22, προκύπτει η ανάγκη αναστολής ή κατεπείγουσας τροποποίησης µιας έγκρισης, λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τις διαδικα
άρθρων 53 και 54 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.  
 
 
Ά
 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτρο
το
 
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999
λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.  
 
3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.  
 
 
Ά
 
Πράξεις ή παραλείψεις βάσει των αρµοδιοτήτων τις οποίες αναθέτει στην Αρχή ο παρών κανονισµός δύνανται να αναθεω
τη
Προς τούτο υποβάλλεται αίτηµα στην Επιτροπή εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος αντελήφθ
την περί ης ο λόγος πράξη ή παράλειψη.  
Η Επιτροπή αποφασίζει εντός δύο µηνών και ζητεί κατά περίπτω
π

ν εµπορικών και βιοµηχανικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικών µε την έρευνα και την ανάπτυξη, 
 

δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφοι 

εάν ο άλλος αιτών έχει συµφωνήσει µε τον κάτοχο της έγκρισης για τη χρήση τέτοιων δεδοµένων και 

ρους της αξιολόγησης που διεξήχθη βάσει των επιστηµονικών 

 ζητά έγκριση προσοµοιάζουν σηµαντικά µε το τρόφιµο ή 

 να συγκροτούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 2.  
ι αιτούντες για έγκριση γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων και ζωοτροφών συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση της δαπάνης των 

υσης.  
επτοµερείς κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, του παραρτήµατος και οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό µπορούν να 

ρθρο 33: ∆ιαβούλευση µε την ευρωπαϊκή οµάδα για τη δεοντολογία της επιστήµης και των νέων τεχνολογιών  

γνώµης από την οµάδα για ζητήµατα δεοντολογίας.  

. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στο κοινό αυτές τις γνώµες.  

ό 
 του ανθρώπου, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, ή όταν, βάσει γνώµης της Αρχής δυνάµει των άρθρων 10 και 

σίες των 

ρθρο 35: ∆ιαδικασία της επιτροπής  

πή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε από το άρθρο 58 
υ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 στο εξής καλούµενη "η επιτροπή".  

/468/ΕΚ, 

ρθρο 36: ∆ιοικητική αναθεώρηση  

ρούνται από 
ν Επιτροπή ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους ή κάθε αµέσως και ατοµικώς ενδιαφεροµένου.  

η 

ση από την Αρχή να ανακαλέσει την απόφασή της ή να διορθώσει την 
αράλειψή της.  
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Ά
 
Μ
(ΕΚ) αριθ. 1139/98, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 49/2000 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 50/2000.  
 
 
Άρθρο 38: Τροποποιήσεις στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
 
Ο
 
1
- άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),  
- άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3,  
- 
- άρθρο 9.  
 
2. Στο άρθρο 3, η πρώτη πρόταση της παραγράφου 4
π
παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) και τα οποία, βάσει τω
β
υ
προβλεπόµενη χρήση και την περιεκτικ
 
 
Άρθρο 39: Τροποποίηση της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ  
 
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο 
παρόντος κανονισµού:  
"3. Η παρούσα οδ
π
2
 
 
Άρθρο 40: Τροποποιήσεις στην οδηγία 2002/53/ΕΚ  
 
Η
 
1. Το άρθρο 4 παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµ
π
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Σ
ποικιλία είναι αποδεκτή µόνον εάν έχει εγκ
 
2. Το άρθρο 7 παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε τρόφ
Ευρωπαϊκού
ν
θέµατα ασφάλειας των τροφίµων, είναι αποδεκτή µόνον εάν έχει εγκριθεί δυνάµει της σχετικής νοµοθεσίας."  
 
 
Άρθρο 41: Τροποποιήσεις στην οδηγία 2002/55/ΕΚ  
 
Η οδηγία 2002/55/ΕΚ τροποποιείται µε ισχύ από την ηµεροµηνία της θέσης σε
 
1
ποικιλία προορίζεται για χρήση σε τρόφιµα που εµπίπτ
π
Σεπτεµβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές, η ποικιλία γίνεται αποδεκτή
µόνον εάν έχει εγκριθεί σύ
 
2. Το άρθρο 7 παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: "5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι µια ποικιλία που 
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε τρόφιµα ή ζωοτροφές όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανο
Ε
ν
σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων(34), είναι αποδεκτή µ

ρθρο 37: Κατάργηση  

ε ισχύ από την ηµεροµηνία της θέσης σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού καταργούνται οι ακόλουθοι κανονισµοί:ο κανονισµός 

258/97  

 κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/97 τροποποιείται µε ισχύ από την ηµεροµηνία της θέσης σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ως εξής: 

. διαγράφονται οι ακόλουθες διατάξεις:  

άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ),  

 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: "4. Κατά παρέκκλιση από την 
αράγραφο 2, η διαδικασία του άρθρου 5 εφαρµόζεται στα τρόφιµα ή τα συστατικά τροφίµων που αναφέρονται στο άρθρο 1 

ν επιστηµονικών τεκµηρίων που είναι διαθέσιµα και γενικώς αναγνωρισµένα ή 
άσει µιας γνώµης ενός από τα αρµόδια όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, είναι κατ' ουσίαν ισοδύναµα µε 
φιστάµενα τρόφιµα ή συστατικά τροφίµων σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή τους, τη διατροφική τους αξία, το µεταβολισµό, την 

ότητά τους σε ανεπιθύµητες ουσίες."  

άρθρο 1 της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ µε ισχύ από την ηµεροµηνία της θέσης σε εφαρµογή του 

ηγία δεν εφαρµόζεται στα προϊόντα που λειτουργούν ως άµεσες ή έµµεσες πηγές πρωτενης που εµπίπτουν στο 
εδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 
003, για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές(30)."  

 οδηγία 2002/53/ΕΚ τροποποιείται µε ισχύ από την ηµεροµηνία της θέσης σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ως εξής:  

ενο: "5. Περαιτέρω, όταν υλικό που προέρχεται από µια φυτική 
οικιλία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε τρόφιµα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3, ή σε ζωοτροφές που 

υµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές(31), η 
ριθεί σύµφωνα µε τον ανωτέρω κανονισµό."  

 κείµενο: "5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι µια ποικιλία που 
ιµα ή ζωοτροφές όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

 Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
οµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε 

 εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ως εξής:  

. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: "3. Περαιτέρω, όταν ένα υλικό που προέρχεται από µια φυτική 
ουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 ή σε ζωοτροφές που εµπίπτουν στο 

εδίο εφαρµογής του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 
 

µφωνα µε τον ανωτέρω κανονισµό."  

νισµού (EΚ) αριθ. 178/2002 του 
υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
οµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό των διαδικασιών 

όνον εάν έχει εγκριθεί δυνάµει της σχετικής νοµοθεσίας."  
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Ά
 
Το άρθρο 5βα παράγραφος 3 της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση από την ηµεροµηνία θέση
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ως εξής: "3. α) Όταν ένα προϊόν που προέρχεται από πολλαπλασιαστικό υλικό της αµπέλ
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως τρόφιµο ή εντός τροφίµου που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 ή ως ζωοτροφή ή εντός 
ζωοτροφής όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρω
2
ποικιλία αµπέλου είναι αποδεκτή µόνον εάν έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό. β) Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν
ποικιλία αµπέλου, από το πολλαπλασιαστικό υλικό της οποίας προήλθαν προϊόντα προοριζόµενα προς χρήση σε τρόφιµα και 
ζωοτροφές σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό των διαδικασιών σε θέµατα ασφάλεια
α
 
 
Ά
 
Α
 
1. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: "Άρθρο 12α Μεταβατικά µέτρα για την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών που έτυχαν ευνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου:  
1. Η διάθεση στην αγορά ιχνών ενός ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ σε προϊόντα που προορίζονται για άµεση χρήση ως τρόφιµα ή 
ζωοτροφές ή για επεξεργασία, απαλλάσσεται από τα άρθρα 13 έως
κ
Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές.  
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για περίοδο τριών ετών µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003."  
 
2. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: "Άρθρο 26α Μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ  
1. Τα κράτη µέλη δύνανται να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα
2
τι
κράτη µέλη και, βάσει των πληροφοριών και των παρα
 
 
Άρθρο 44: Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της Καρθαγένης  
 
1. Κάθε έγκριση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ενός γενετικώς τροποποιηµένου οργανισµού, τροφίµου 
ή ζωοτροφής από τους αναφερόµενους στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) ή στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) 
κοινοποιείται από την Επιτροπή στα συµβαλλόµενα µέρη του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης µέσω του κέντρου ανταλλαγών για την 
πρόληψη βιοτεχνολογικών κινδύνων (Biosafety Clearing-House), σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 ή το άρθρο 12 παρά
1 του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης, ανάλογα µε την περίπτωση. Η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο των πληροφοριών, εγγράφως, 
στον εθνικό σύνδεσµο κάθε συµβαλλόµενου µέρους που έχει ενηµερώσει προηγουµένως την γραµµατεία ότι δεν έχει πρόσβαση σ
κέντρο ανταλλαγών για την πρόληψη βιοτεχνολογικών κινδύνων.  
 
2
ά
γραµµών σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου
 
 
Ά
 
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες περί κολασµού των παραβάσεων το
µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν την εκτέλεση των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελε
ανάλογες µε την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έξι µήνες από την
ισχύος του παρόντος κανονισµού το αργότερο και γνωστοποιούν αµελλητί κάθε ενδεχόµενη µεταγενέστερη τροποποίησή τους.  
 
 
Ά
 
1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97 πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής
παρόντος κανονισµού µετατρέπονται σε αιτήσεις δυνάµει του κεφαλαίου ΙΙ τµήµα 1 του παρόντος κανονισµού όταν η αρχική έκθεση 
αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97 δεν έχει ακόµη διαβιβασθεί στην 
Επιτροπή, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται πρόσθετη έκθεση αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ
ή
α

ρθρο 42: Τροποποίηση της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ  

ς σε 
ου 

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
2ας Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και τις γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές(35), η σχετική 

 ότι µια 

 

ς των τροφίµων, είναι 
ποδεκτή µόνον εάν έχει εγκριθεί δυνάµει της σχετικής νοµοθεσίας."  

ρθρο 43: Τροποποιήσεις στην οδηγία 2001/18/ΕΚ  

πό την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:  

 21, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που 
αθορίζονται στο άρθρο 47 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 

.  
. Η Επιτροπή συγκεντρώνει και συντονίζει τις πληροφορίες που βασίζονται σε µελέτες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, παρακολουθεί 
ς εξελίξεις σχετικά µε τη συνύπαρξη των γενετικώς τροποποιηµένων καλλιεργειών µε τις συµβατικές και οργανικές καλλιέργειες στα 

τηρήσεων, καταρτίζει κατευθυντήριες γραµµές για τη συνύπαρξη."  

γραφος 

το 

. Η Επιτροπή διεκπεραιώνει επίσης αιτήµατα για πρόσθετες πληροφορίες που υποβάλλουν τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε το 
ρθρο 11 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης και παρέχει αντίγραφα των νόµων, κανονισµών και κατευθυντήριων 

 αυτού.  

ρθρο 45: Κυρώσεις  

υ παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία 
σµατικές, 
 έναρξη 

ρθρο 46: Μεταβατικά µέτρα για αιτήσεις, επισήµανση και κοινοποιήσεις  

 του 

άγραφος 3 
 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97. Άλλα αιτήµατα που υπεβλήθησαν δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97 πριν 
πό την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού διεκπεραιώνονται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ 258/97 µε την επιφύλαξη του άρθρου 38 του παρόντος κανονισµού
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2. Οι απαιτήσεις επισήµανσης του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα των οποίων η διαδικασία παρασκευής έχει 
αρχίσει πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν επισηµανθεί σύµφωνα µε τη
εφαρµοστέα επ' αυτών νοµοθεσία προ της ηµεροµηνίας εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.  
 
3. Οι κοινοποιήσεις που αφορούν προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τους ως ζωοτροφές, οι οποίες έχουν υποβληθεί 
δυνάµει του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού µετατρέπονται σε 
αιτήσεις δυνάµει του κεφαλαίου III τµήµα 1 του παρόντος κανονισµ
τη
 
4. Αιτήσεις υποβληθείσες για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισµού δυνά
του άρθρου 7 της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής το
δ
 
5. Αιτήσεις που έχουν υπ
ά
δυνάµει του κεφαλαίου III τµήµα 1 του παρόντος κανονισµού.  
 
 
Άρθρο 47: Μεταβατικά µέτρα για την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς τροποποιηµένου υλικού που έτ
ε
 
1. Η παρουσία στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές υλικού που περιέχει, αποτελείται ή
0
α) η παρουσία αυτή είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη·  
β) το γενετικώς τροποποιηµένο υλικό έχει τύχει ευνοϊκής γνώµης της κοινοτικής επιστηµονικής επιτροπής ή επιτροπών ή της Αρχής 
πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού·  
γ) η αίτηση για την έγκρισή του δεν έχει απορριφθεί δυνάµει της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας και  
δ) οι µέθοδοι ανίχνευσης είναι προσιτές στο κοινό.  
 
2. Προκειµένου να αποδειχθεί ότι η παρουσία αυτού του υλικού είναι τυχαία 
ν
 
3. Τα όρια περί των οποίων η παράγραφος 1 µπορούν να µειώνονται µε τη διαδικασία περί της οποίας το άρθρο 35 παράγραφος 2, και 
µάλιστα για ΓΤΟ που πωλούνται απευθείας στον τελικό καταναλωτή.  
 
4. Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 2.  
 
5. Το παρόν άρθρο παραµένει εφαρµοζόµενο επί διάστηµα τριών ετών
 
 
Άρθρο 48: Αναθεώρηση  
 
1
έκθεση υλοποίησης του παρόντος κανονισµού, και ιδίως του άρθρου 47, συνοδευόµενη, ανάλογα µε την περίπτωση, από την 
κατάλληλη πρόταση. Η έκθεση και κάθε τυχόν πρόταση καθίσταται προσιτή στο κοινό.  
 
2
α
και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, εάν είναι αναγκαίο, διατυπώνει προτάσεις το συντοµότερο δυνατό.  
 
 
Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος  
 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα απ
Εφαρµόζεται έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του.  
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και
 
 
Β

 

 

ν 

ού όταν η έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται από το άρθρο 14 
ς οδηγίας 2001/18/ΕΚ δεν έχει ακόµα αποσταλεί στην Επιτροπή.  

µει 
υ παρόντος κανονισµού µετατρέπονται σε αιτήσεις 

υνάµει του κεφαλαίου III τµήµα 1 του παρόντος κανονισµού.  

οβληθεί για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, δυνάµει του 
ρθρου 4 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού συµπληρώνονται µε αιτήσεις 

υχε 
υνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου  

 παράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο από 
,5 % δεν θεωρείται ότι συνιστά παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή του άρθρου 16 παράγραφος 2, εφόσον:  

ή τεχνικώς αναπόφευκτη, οι υπεύθυνοι πρέπει να µπορούν 
α αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή της παρουσίας τέτοιων υλικών.  

 µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.  

. Το αργότερο στις 7 Νοεµβρίου 2005 και µε βάση την εµπειρία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών αρχών, η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και τον 
ντίκτυπό του στην ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, στην προστασία των καταναλωτών, στην ενηµέρωση των καταναλωτών 

ό τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.  

ρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.  
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III. Κανονισµός (ΕΚ) 1830/2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την 

 
Άρθρο 1: Στόχοι  
 
Ο παρών κανονισµός καθιερώνει πλαίσιο για την ιχνηλασιµότητα προϊόντων που αποτελ
τρ
επακριβούς επισήµανσης, της παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, στην υγεία, και την εφαρµογ
των κατάλληλων µέτρων διαχείρισης των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης, αν χρειάζεται, της απόσυρσης προϊόντων. 

Ά
 
1. Ο παρών κανονισµός εφαρ
α
β) τα τρόφιµα που παράγονται από ΓΤΟ και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία·  
γ) τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ και διατίθενται στην
 
2
έ

επισήµανση ΓΤΟ και την ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που 
παράγονται από ΓΤΟ και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ 

ούνται από ή περιέχουν γενετικώς 
οποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ), και τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ, µε στόχο τη διευκόλυνση της 

ή 

ρθρο 2: Πεδίο εφαρµογής  

µόζεται σε όλα τα στάδια διάθεσης στην αγορά για:  
) τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία·  

 αγορά σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.  

. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα φαρµακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, εφόσον 
χουν εγκριθεί δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου.  

Άρθρο 3: Ορισµοί  
 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:  
1. "γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός" (ΓΤΟ), ένας γενετικώ τροποποιηµένος οργανισµός όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, µε εξαίρεση τους οργανισµούς που λαµβάνονται µέσω των τεχνικών γενετικής τροποποίησης 
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
 
2. "παρ ι από 
αυτού
 
3. "ιχν τους στην 
αγορά
 
4. "µοναδικός ταυτοποιητής", ο απλός αριθµητικός ή αλφαριθµητικός κωδικός που χρησιµεύει για την ταυτοποίηση κάθε ΓΤΟ επί τη 
βάσει του επιτρεπόµενου συγκεκριµένου µετασχηµατισµού του γενετικού υλικού από το οποίο προήλθε, και που καθιστά δυνατή την 

ς πληροφορίες σχετικά µε τον συγκεκριµένο ΓΤΟ·  

 

6. "τελικός καταναλωτής", ο τελικός καταναλωτής που δεν θα χρησιµοποιήσει το προϊόν ως τµήµα οποιασδήποτε εµπορικής πράξης ή 

. "ζωοτροφές", οι ζωοτροφές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002  

νοτική νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία έχει εγκριθεί 
το σχετικό προϊόν· σε άλλες περιπτώσεις ορίζεται όπως στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ·  

1. "πρώτο στάδιο της διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά" η αρχική συναλλαγή στις αλυσίδες παραγωγής και διανοµής, όταν ένα 

, είτε η συσκευασία αυτή περικλείει το τρόφιµο εξ ολοκλήρου είτε 
όνον εν µέρει, αλλά κατά τρόπον ώστε το περιεχόµενο να µην µπορεί να αλλοιωθεί χωρίς να ανοιχθεί ή να µεταβληθεί η συσκευασία.  

 Απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας και επισήµανσης για προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ  

ς 

·  

αγόµενο από ΓΤΟ", σηµαίνει ότι προέρχεται, εξ ολοκλήρου ή µερικώς από ΓΤΟ, αλλά δεν περιέχει ή δεν αποτελείτα
ς·  

ηλασιµότητα", η δυνατότητα ιχνηλάτησης ΓΤΟ και προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ καθ' όλα τα στάδια διάθεσής 
 µέσω των αλυσίδων παραγωγής και διανοµής·  

πρόσβαση σε ειδικέ
 
5. "φορέας διακίνησης", το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά ή είναι αποδέκτης προϊόντος το οποίο
διατίθεται στην αγορά της Κοινότητας, είτε από ένα κράτος µέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα, σε οιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας 
παραγωγής και διανοµής, εκτός του τελικού καταναλωτή·  
 

δραστηριότητας·  
 
7. "τρόφιµο", κάθε τρόφιµο κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002  
 
8. "συστατικό", το συστατικό κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ  
 
9
 
10. "διάθεση στην αγορά", η διάθεση στην αγορά, όπως ορίζεται στην ειδική κοι

 
1
προϊόν διατίθεται σε τρίτους·  
 
12. "προσυσκευασµένο προϊόν", κάθε επιµέρους είδος που προσφέρεται προς πώληση, το οποίο αποτελείται από προϊόν και τη 
συσκευασία στην οποία τοποθετήθηκε πριν διατεθεί προς πώληση
µ

Άρθρο 4:
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Α. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  
 
1
χύδην ποσοτήτων, οι φορείς διακίνησης εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες διαβιβάζονται εγγράφως στο φορέα διακίνησης
που παραλαµβάνει το προϊόν:  
α) ότι περιλαµβάνει ή αποτελείται από ΓΤΟ·  
β
 
2. Σε όλα τα µεταγενέστερα στάδια της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι φορείς διακίνη
µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες που λαµβάνονται σύµφων
π
 
3. Στην περίπτωση
κ
αντικαθίστανται από δήλωση χρήσης από τον φορέα διακίνησης, συνοδευόµενη από κατάλογο των
ό
 
4
των πληροφοριών που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και την ταυτοποίηση, του φορέα από τον οποίον και
δ
 
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν µε την επιφύλαξη των λοιπών ειδικών απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσία
 
Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
 
6
α) για τα προσυσκευασµένα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, οι λέξεις "Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς 
τροποποιηµένους οργανισµούς" ή "Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιηµένο [όνοµα του οργανισµού(-ών)]" αναγράφοντα
σε ετικέτα·  

. Στο πρώτο στάδιο της διάθεσης στην αγορά προϊόντων τα οποία αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, συµπεριλαµβανοµένων των 
 

) ο ή οι µοναδικοί ταυτοποιητές που χορηγούνται στους εν λόγω ΓΤΟ σύµφωνα µε το άρθρο 8.  

σης 
α µε την παράγραφο 1 να διαβιβάζονται εγγράφως στους φορείς διακίνησης 

ου παραλαµβάνουν τα προϊόντα.  

 προϊόντων τα οποία αποτελούνται από ή περιέχουν µείγµατα ΓΤΟ και τα οποία θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 
αι άµεσα ως τρόφιµο ή ζωοτροφή ή για µεταποίηση, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) µπορούν να 

 µοναδικών ταυτοποιητών για 
λους τους ΓΤΟ που έχουν χρησιµοποιηθεί για να αποτελέσουν το µείγµα.  

. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι φορείς διακίνησης θεσπίζουν συστήµατα και τυποποιηµένες διαδικασίες µε σκοπό την φύλαξη 
 στον οποίον έχουν 

ιατεθεί τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για περίοδο πέντε ετών µετά από κάθε συναλλαγή.  

ς.  

. Για τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, οι φορείς διακίνησης διασφαλίζουν ότι:  

ι 

β) για τα µη προσυσκευασµένα προϊόντα που προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή, οι λέξεις "Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς 
ναγράφονται 

πί του εκθετηρίου του προϊόντος ή πλησίον αυτού.  
ει µε την επιφύλαξη των λοιπών ειδικών απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας.  

αρµόζονται σε ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα σε ποσοστό όχι υψηλότερο των ορίων που καθορίζονται 
 άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και σε άλλη ειδική κοινοτική 

ό την προϋπόθεση ότι τα ίχνη αυτά ΓΤΟ είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα.  

άνει το προϊόν:  
) αναφορά κάθε συστατικού τροφίµων που παράγεται από ΓΤΟ·  

. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι φορείς διακίνησης θεσπίζουν συστήµατα και τυποποιηµένες διαδικασίες µε σκοπό τη φύλαξη 
 στον οποίον 

χουν διατεθεί τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για περίοδο πέντε ετών µετά από κάθε συναλλαγή.  

. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν µε την επιφύλαξη των λοιπών ειδικών απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας.  

 

003, υπό την προϋπόθεση ότι τα ίχνη αυτά ΓΤΟ είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα.  

υσκευασµένων προϊόντων, 
ι φορείς διακίνησης δεν υποχρεούνται να διατηρούν τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3 και στο άρθρο 

τροποποιηµένους οργανισµούς" ή "Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιηµένο [όνοµα του οργανισµού(-ών)]" α
ε
Η παράγραφος αυτή ισχύ
 
Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν εφ
σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2 ή το
νοµοθεσία, εφόσον τα εν λόγω ίχνη ΓΤΟ είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα.  
 
8. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν εφαρµόζονται σε ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα που προορίζονται για άµεση χρήση ως τρόφιµα, ζωοτροφές ή 
για µεταποίηση, σε ποσοστό όχι υψηλότερο των ορίων που καθορίζονται για τους ΓΤΟ αυτούς σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 24 ή 47 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπ

Άρθρο 5: Απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας για προϊόντα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ  
 
1. Κατά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ, οι φορείς διακίνησης εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες 
πληροφορίες διαβιβάζονται εγγράφως στο φορέα διακίνησης που παραλαµβ
α
β) αναφορά κάθε υλικού ή προσθέτου ζωοτροφών που παράγεται από ΓΤΟ ή  
γ) όταν δεν υφίσταται κατάλογος συστατικών, µνεία ότι το προϊόν παράγεται από ΓΤΟ.  
 
2
των πληροφοριών που ορίζονται στην παράγραφο 1, και την ταυτοποίηση, του φορέα διακίνησης από τον οποίον και
έ
 
3
 
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρµόζονται σε ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα για τρόφιµα ή ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ, σε
ποσοστό όχι υψηλότερο των ορίων που καθορίζονται για αυτούς τους ΓΤΟ σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 24 ή 47 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2

Άρθρο 6: Εξαιρέσεις  
 
1. Όταν η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει ειδικά συστήµατα ταυτοποίησης, όπως αρίθµηση παρτίδων προσ
ο
5 παράγραφος 1 εφόσον οι πληροφορίες αυτές και ο αριθµός παρτίδας αναγράφονται σαφώς στη συσκευασία και οι πληροφορίες
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σ
άρθρο 5 παράγραφος 2.  
 
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στο πρώτο στάδιο διάθεσης ενός προϊόντος
ε

Άρθρο 7: Τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ  
 

χετικά µε τους αριθµούς των παρτίδων διατηρούνται για τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 και στο 

 στην αγορά ούτε στην αρχική παρασκευή ή την 
πανασυσκευασία ενός προϊόντος.  

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:  

 
 0,9 % ή σε χαµηλότερα όρια που 

η αυτά είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα."  

Ο· 

ατά την προσαρµογή, λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.  

ρθρο 9: Μέτρα επιθεώρησης και ελέγχου  

σφαλίζουν τη συµµόρφωση προς 
τον παρόντα κανονισµό. Τα µέτρα αυτά µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν επιθεωρήσεις και ελέγχους που αφορούν την κατοχή ενός 

 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς που ιδρύεται µε τον 
ανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.  

ών στην εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται µε τις παραγράφους 1 και 2, η 
Επιτροπή διασφαλίζει τη δηµιουργία, σε κοινοτικό επίπεδο, κεντρικού µητρώου όλων των διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε την 

ρέπεται να διατίθενται στην Κοινότητα. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 
χουν πρόσβαση στο µητρώο. Το µητρώο πρέπει να περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν, για ΓΤΟ που δεν 

ρθρο 10: Επιτροπή  

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 
υ 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της 

πόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.  

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.  

ρθρο 11: Κυρώσεις  

την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή, το αργότερο στις 18 
πριλίου 2004 και κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους το συντοµότερο δυνατόν.  

 
ν 

1. Το άρθρο 4 παράγραφος 6 διαγράφεται.  
 
2. Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "3. Για προϊόντα προοριζόµενα για άµεση µεταποίηση, οι διατάξεις της
παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται σε ίχνη επιτρεποµένων ΓΤΟ σε ποσοστό όχι υψηλότερο του
καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 30 παράγραφος 2, εφόσον τα ίχν

Άρθρο 8: Μοναδικοί ταυτοποιητές  
 
Με τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2, η Επιτροπή:  
α) πριν από την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 7, καθιερώνει σύστηµα εκπόνησης και απόδοσης µοναδικών ταυτοποιητών στους ΓΤ
β) προσαρµόζει το σύστηµα που προβλέπεται στο ανωτέρω στοιχείο α), ανάλογα µε τις ανάγκες.  
Κ

Ά
 
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη διεξαγωγή, όπου παρίσταται ανάγκη, επιθεωρήσεων και άλλων µέτρων ελέγχου, 
συµπεριλαµβανοµένων δειγµατοληψιών και (ποιοτικών και ποσοτικών) δοκιµών, προκειµένου να εξα

προϊόντος.  
 
2. Πριν από την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 7, η Επιτροπή εκπονεί και δηµοσιεύει, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 3, 
τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις δειγµατοληψίες και τις δοκιµές, προκειµένου να διευκολυνθεί η συντονισµένη 
προσέγγιση όσον αφορά την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατά την εκπόνηση των προαναφερόµενων 
τεχνικών κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τις εργασίες των εθνικών αρµόδιων αρχών, της επιτροπής του 
άρθρου 58 παράγραφος 1
κ
 
3. Για την υποστήριξη των κρατών µελ

αλληλουχία και το υλικό αναφοράς των ΓΤΟ που επιτ
έ
επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ά
 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 30 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  
 

τηρουµένων των διατάξεων του άρθρο
α
 
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.  
 

Ά
 
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος κανονισµού και 
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, 
ανάλογες µε 
Α

Άρθρο 12: Ρήτρα αναθεώρησης  
 
Το αργότερο στις 18 Οκτωβρίου 2005 η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού, ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 συνοδευοµένη, ανάλογα µε την περίπτωση από τη
κατάλληλη πρόταση.  
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Ά
 
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει είκοσι ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
2. Τα άρθρα 1 έως 7 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 εφαρµόζονται 90 ηµέρες µετά την δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα τη
Ευρωπαϊκής Ένωσης του µέτρου που αν

ρθρο 13: Έναρξη ισχύος  

ς 
αφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο α).  

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.  

ρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.  
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IV. «Οδηγός Καταναλωτών» από τη GreenPeace 
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