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Εισαγωγή 

Η νέα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη σήµανση και την ιχνηλασιµότητα των µεταλλαγµένων αποτελεί την 
πιο αυστηρή νοµοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγµή στον κόσµο. Οι νέοι Κανονισµοί, οι οποίοι τίθενται 
σε εφαρµογή στις 18 Απριλίου 2004, θα επηρεάσουν την παρούσα αλλά και τη µελλοντική πορεία της 
αγοράς των µεταλλαγµένων προϊόντων, όπως καλλιέργειες φυτών, λαχανικών, φρούτων αλλά και 
τρόφιµα και ζωοτροφές που προέρχονται από µεταλλαγµένους οργανισµούς.  

Οι δύο πιο σηµαντικές καινοτοµίες της νέα νοµοθεσίας, οι οποίες αφορούν το 90% των εισαγωγών 
µεταλλαγµένων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι: 

1) Η υποχρεωτική σήµανση ακόµα και στις περιπτώσεις που η ανίχνευση του 
µεταλλαγµένου DNA ή της µεταλλαγµένης πρωτεΐνης δεν είναι εφικτή, όπως στην 
περίπτωση των φυτικών ελαίων. 

2) Η σήµανση στις µεταλλαγµένες ζωοτροφές. 
 
Από το 1996, που ξεκίνησαν οι πρώτες µαζικές καλλιέργειες µεταλλαγµένων οργανισµών στις ΗΠΑ, 
µέχρι σήµερα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επιµένουν να δηλώνουν την αντίθεσή τους στα 
µεταλλαγµένα προϊόντα. Το αίτηµα των καταναλωτών εισακούστηκε από τις βιοµηχανίες τροφίµων 
και από τις αλυσίδες καταστηµάτων τροφίµων, οι οποίες µε τη σειρά τους δηλώνουν ότι αποφεύγουν 
τα µεταλλαγµένα συστατικά στα προϊόντα τους. Η εφαρµογή των Κανονισµών σήµανσης και 
ιχνηλασιµότητας, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διώξουν οριστικά τα 
µεταλλαγµένα από το πιάτο τους, καθιστώντας έτσι ακόµα δυσκολότερη την εισαγωγή 
µεταλλαγµένων στην Ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να τονίσουµε ότι η ευρωπαϊκή αγορά τροφίµων 
είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο µε 380 εκατοµµύρια καταναλωτές στην Ευρώπη των 15 και 455 
εκατοµµύρια στην Ευρώπη των 25, οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη δύναµή τους και να 
απορρίψουν τα µεταλλαγµένα.  
 
Η νέα νοµοθεσία αφορά όχι µόνο στις εισαγωγές µεγάλων ποσοτήτων σόγιας και καλαµποκιού 
αλλά και σε όλα τα εισαγόµενα επεξεργασµένα τρόφιµα και συστατικά τροφίµων. Για 
παράδειγµα, τα δύο τρίτα των τυποποιηµένων προϊόντων, από ψωµί µέχρι σοκολάτες, κονσέρβες, 
µπισκότα, τσιπς, κατεψυγµένες πίτσες, µπορεί να περιέχουν σόγια, καλαµπόκι και παράγωγά τους, 
όπως λεκιθίνη, άµυλο, γλυκόζη, φυτικά έλαια. Συνεπώς, οι χώρες που εξάγουν αυτά τα προϊόντα στην 
Ευρώπη θα πρέπει να συµµορφωθούν µε τους νέους Κανονισµούς.  
 
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή αγορά των ζωοτροφών, η οποία είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο, 
απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό (περίπου το 80%) των εισαγωγών της σόγιας και του 
καλαµποκιού. Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για µη-µεταλλαγµένες ζωοτροφές έχει αυξηθεί. Η νέα 
νοµοθεσία όµως, δεν καθιστά υποχρεωτική τη σήµανση των ζωικών προϊόντων όπως κρέας, αυγά, 
γάλα.      
 
Η εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας για τα µεταλλαγµένα όµως, µπορεί να φέρει και την άρση του 
µορατόριουµ, δηλαδή την επανέναρξη της διαδικασίας εγκρίσεων των µεταλλαγµένων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο Κανονισµοί µαζί µε την νέα Οδηγία 2001/18 για την απελευθέρωση των 
µεταλλαγµένων στο περιβάλλον αποτελούν το νοµικό πλαίσιο των προϋποθέσεων που είχαν θέσει τα 
κράτη-µέλη που προχώρησαν στην επιβολή του µορατόριουµ. 
 
Οι πιέσεις των πολυεθνικών των µεταλλαγµένων µέσω της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) προς την ΕΕ για την αποδοχή των προϊόντών 
τους εντείνονται. Η υποχώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δηλώνει πλέον έτοιµη 
να ανοίξει τις ευρωπαϊκές αγορές στα µεταλλαγµένα, συναντά όµως την αντίσταση 
χιλιάδων καταναλωτών, αγροτών, τοπικών κοινωνιών, που εναντιώνονται στην 
καλλιέργεια των µεταλλαγµένων και ανακηρύσσουν τις περιοχές τους σε ζώνες ελεύθερες 
από µεταλλαγµένα.   
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Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί για τη Σήµανση και την Ιχνηλασιµότητα  

Οι νέοι Κανονισµοί για τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και τις ζωοτροφές1, τη σήµανση και την 

ιχνηλασιµότητα2 υιοθετήθηκαν στις 2 Ιουλίου 2003 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέθηκαν σε 

ισχύ τον Οκτώβριο του 2003. Η εφαρµογή τους ξεκίνησε από τις 18 Απριλίου 2004, τροποποιώντας 

ουσιαστικά το προηγούµενο καθεστώς σήµανσης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Το νέο καθεστώς 

σήµανσης θέτει και παγκόσµια πρότυπα, αφού εφαρµόζεται στην πιο µεγάλη αγορά του κόσµου. Οι 

κυριότερες αλλαγές στη νοµοθεσία είναι: 

1. Όλα τα προϊόντα τα οποία περιέχουν ή προέρχονται από µεταλλαγµένα 
συστατικά, σε ποσοστό πάνω από 0,9%, πρέπει να φέρουν σήµανση ότι  
“αυτό το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς” ή “αυτό το 
προϊόν παράγεται από γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς”.  
Επιπλέον, σήµανση µπορεί να απαιτείται ακόµα και στην περίπτωση που η 
διατροφική αξία ή οι θρεπτικές ιδιότητες του µεταλλαγµένου προϊόντος είναι 
διαφορετικές από αυτές του αντίστοιχου συµβατικού καθώς και στην 
περίπτωση που οι ιδιότητες αυτές δηµιουργούν ηθικούς ή θρησκευτικούς 
ενδοιασµούς. 

2. Σήµανση απαιτείται ακόµα και στις περιπτώσεις που το µεταλλαγµένο DNA 
δεν ανιχνεύεται εργαστηριακά. 

3. Οι ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται από µεταλλαγµένα συστατικά.  

Βιοµηχανίες τροφίµων και ζωοτροφών, έµποροι και καταστήµατα τροφίµων έχουν ήδη ξεκινήσει να 

εφαρµόζουν τους νέους κανονισµούς και ζητούν από τους προµηθευτές τους να συµµορφωθούν µε τα 

συστήµατα πιστοποίησης και ιχνηλασιµότητας. Η πρακτική αυτή µπορεί να οδηγήσει στον καθορισµό 

παγκόσµιων εµπορικών προτύπων πιστοποίησης για τα µη-µεταλλαγµένα προϊόντα και άλλα αγροτικά 

προϊόντα, ιδιαίτερα σχετικά µε το καλαµπόκι, τη σόγια, την ελαιοκράµβη κλπ. 

Νέο όριο 0,9 % για κάθε συστατικό 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία επιτρέπεται η “τυχαία ή τεχνικά αναπόφευκτη” παρουσία µεταλλαγµένου 

οργανισµού σε προϊόντα ή σε κάθε συστατικό προϊόντων, σε ποσοστό 0,9% (ανώτατο όριο 

ανίχνευσης), αντί του 1% που προέβλεπε η προηγούµενη νοµοθεσία. Αυτό το όριο αφορά το κάθε 

συστατικό του προϊόντος, για παράδειγµα, αν µια σοκολάτα περιέχει στα συστατικά της λεκιθίνη σε 

ποσοστό 0,5% και αυτή η λεκιθίνη είναι µεταλλαγµένη σε ποσοστό 0,9% το συστατικό αυτό επηρεάζει 

τη σήµανση όλου του προϊόντος.3 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το όριο αυτό ισχύει µόνο αν ο υπεύθυνος 

µπορεί να αποδείξει ότι είχε λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να αποφύγει την επιµόλυνση.4 

 

Το όριο του 0,9 % ισχύει µόνο για τους µεταλλαγµένους οργανισµούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από 

τον Κανονισµό 1829/2003 για τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και τις ζωοτροφές και σε συµφωνία µε τη νέα 

Οδηγία 2001/18 για την απελευθέρωση των µεταλλαγµένων στο περιβάλλον.5  

 

Για τους µη εγκεκριµένους µεταλλαγµένους οργανισµούς το όριο επιµόλυνσης είναι 0%. Εξαίρεση για 

τρία χρόνια δίνεται σε κάποιους µεταλλαγµένους οργανισµούς, οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί από τον 

Κανονισµό αλλά έχουν λάβει θετική γνωµοδότηση από την επιστηµονική επιτροπή της ΕΕ, πριν από 
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την εφαρµογή των Κανονισµών. Για αυτούς τους µεταλλαγµένους οργανισµούς επιτρέπεται η τυχαία 

παρουσία τους σε ποσοστό 0,5%.  

Σήµανση ελαίων, αµύλου, σακχάρων κλπ. 

Η νέα νοµοθεσία για τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και τις ζωοτροφές απαιτεί τη σήµανση για τα προϊόντα 

των οποίων το DNA ή κάποια πρωτεΐνη τους δεν ανιχνεύονται στο τελικό προϊόν, τα οποία όµως  

έχουν παραχθεί από µεταλλαγµένους οργανισµούς.6 Για παράδειγµα αναφέρουµε ενδεικτικά προϊόντα 

όπως φυτικά έλαια, σογιέλαιο, άµυλο, λεκιθίνη, ζάχαρη, γλυκόζη, αλκοόλη. Εξαίρεση αποτελούν τα 

προϊόντα ή συστατικά τα οποία παράγονται µε τη βοήθεια µεταλλαγµένων µικρό-οργανισµών όπως 

ένζυµα, βιταµίνες κλπ, για τα οποία δεν απαιτείται σήµανση.7 

 

Το 90% των εισαγωγών µεταλλαγµένων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών, καθώς και για άµυλο και 
φυτικά έλαια. Αυτά τα προϊόντα θα φέρουν σήµανση για πρώτη φορά.  
Μην ξεχνάµε ότι στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Αργεντινή, όπου παράγεται το 
µεγαλύτερο ποσοστό των µεταλλαγµένων προϊόντων δεν εφαρµόζονται 
κανόνες σήµανσης. 
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές µπορούν και πρέπει να χρησιµοποιήσουν το 
εργαλείο της σήµανσης για να απορρίψουν τα µεταλλαγµένα προϊόντα, τα 
οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγειά µας, τη γεωργία και το περιβάλλον.   

 

Παραδείγµατα σήµανσης γενετικά µεταλλαγµένων Τροφών και Ζωοτροφών  

Τύπος 
Μεταλλαγµένων 
οργανισµών 

Προϊόν 
Σήµανση µε τους 

νέους 
κανονισµούς 

Σήµανση µε τους 
παλιούς 

κανονισµούς 

Φυτό Τσίκορι Ναι Ναι 

Σπόρος Σπόρος Καλαµποκιού Ναι Ναι 

Τρόφιµο Καλαµπόκι, Σόγια Ντοµάτα Ναι Ναι 

Τρόφιµο Καλαµποκάλευρο Ναι Ναι 

Παράγωγα 

µεταλλαγµένων 

προϊόντων 

Ραφιναρισµένο Καλαµποκέλαιο, 

Σογιέλαιο, λάδι ελαιοκράµβης Ναι Όχι 

Παράγωγα 

µεταλλαγµένων 

προϊόντων 

Σιρόπι γλυκόζης  παραγόµενο από 

άµυλο καλαµποκιού Ναι Όχι 

Τροφή από ζώα που 

έχουν τραφεί µε 

µεταλλαγµένες 

ζωοτροφές 

Αυγά, Κρέας, Γάλα Όχι Όχι 

Τρόφιµο παραγόµενο 

µε τη βοήθεια 

µεταλλαγµένων 

Προϊόντα άρτου παραγόµενα µε τη 

βοήθεια αµυλάσης 
Όχι Όχι 
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ενζύµων 

Πρόσθετα/ αρώµατα 

τροφίµων 

προερχόµενα από 

µεταλλαγµένα 

Υψηλά ραφιναρισµένη λεκιθίνη, η 

οποία έχει εξαχθεί από 

µεταλλαγµένη σόγια που 

χρησιµοποιείται στη σοκολάτα. 

Ναι Όχι 

Ζωοτροφή 

παραγόµενη από 

µεταλλαγµένα 

Γλουτένη καλαµποκιού, αλεύρι από 

σπόρους σόγιας Ναι Όχι  

Πρόσθετα σε 

ζωοτροφές 
Βιταµίνη Β12 (riboflavin) Ναι Όχι 

(Πηγή:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τους κανονισµούς των µεταλλαγµένων οργανισµών στην Ευρώπη) 

 

Ποιά Μεταλλαγµένα ? 

Πριν από την επιβολή του µορατόριουµ το 1998 - πάγωµα της διαδικασίας εγκρίσεων των 

µεταλλαγµένων οργανισµών για καλλιέργεια και εµπορία – και στα πλαίσια της Οδηγίας 90/220 (η 

οποία αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2001/18) είχαν εγκριθεί στην ΕΕ συνολικά δεκαοκτώ (18) 

µεταλλαγµένα προϊόντα. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται τέσσερις µεταλλαγµένες ποικιλίες καλαµποκιού, 

Round Ready σόγια (για κατανάλωση και όχι για καλλιέργεια) και τρεις ποικιλίες µεταλλαγµένης 

ελαιοκράµβης. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις κάποιες από αυτές τις ποικιλίες απαγορεύτηκαν 

από κάποια κράτη-µέλη.8 Για άλλες ποικιλίες, οι οποίες έφτασαν στο τελικό στάδιο πριν την έγκριση,  η 

διαδικασία διακόπηκε. Αυτές οι εγκρίσεις χρειάζονται να επανεξετασθούν, υπό την νέα Οδηγία. 

 

Αυτή τη στιγµή εκκρεµούν είκοσι εφτά (27) νέες αιτήσεις για τη διάθεση µεταλλαγµένων προϊόντων 

στην αγορά (µερικές βρίσκονται σε εκκρεµότητα εδώ και έξι χρόνια). Ο επικαιροποιηµένος κατάλογος 

των αιτήσεων παρέχεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.9 Για µερικές από αυτές τις αιτήσεις, τόσο η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA) 

όσο και κάποιες εθνικές επιτροπές κρατών-µελών έχουν γνωµοδοτήσει θετικά. Σε πολλές περιπτώσεις 

όµως εθνικές αρχές έχουν εγείρει σοβαρές ενστάσεις για την έγκριση µεταλλαγµένων προϊόντων 

καθώς και σε άλλες περιπτώσεις οι αιτήσεις έχουν αξιολογηθεί µη ικανοποιητικές.10 

 

Παρόλη την επιµονή των εταιριών των µεταλλαγµένων, εδώ και οκτώ χρόνια να κατακλύσουν την 

Ευρωπαϊκή αγορά µε µεταλλαγµένα προϊόντα, µέχρι στιγµής οι καταναλωτές έχουν καταφέρει να 

εµποδίσουν αυτό που έµοιαζε αναπότρεπτο. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι από τα δεκαοχτώ προϊόντα 
τα οποία είχαν πάρει έγκριση πριν από το µορατόριουµ, µόνο η σόγια και το καλαµπόκι 
κυκλοφόρησαν στην ευρωπαϊκή αγορά, κυρίως για την παραγωγή ζωοτροφών.  

Ιχνηλασίµοτητα  

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "η ιχνηλασιµότητα ορίζεται ως η ικανότητα να ανιχνεύουµε τους 
µεταλλαγµένους οργανισµούς και τα παραγόµενα προϊόντα από αυτούς, σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής και τροφικής αλυσίδας , διευκολύνοντας τους ελέγχους και τη δυνατότητα απόσυρσης 
των προϊόντων αν καταστεί αναγκαίο. Το σύστηµα της ιχνηλασιµότητας έχει σχεδιασθεί για να 
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διευκολύνει την ακριβή σήµανση των τελικών προϊόντων µε σκοπό να παράσχει τα µέσα για εποπτεία 
και ελέγχους  της σήµανσης. Αποτελεί άµεση απάντηση στις φωνές των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν 
δηλώσει σαφώς τι θέλουν – και έχουν το δικαίωµα –να κάνουν επιλογές.”11 

Αυτοί που εισάγουν στην αγορά ένα εγκεκριµένο µεταλλαγµένο προϊόν είναι 
υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν εγγράφως τους παραλήπτες σχετικά µε το 
γεγονός ότι το µεταλλαγµένο προϊόν περιέχει ή προέρχεται από ή παράγεται 
από µεταλλαγµένους οργανισµούς, καθώς και για τους ειδικούς κωδικούς που 
αφορούν την ταυτότητα κάθε µεταλλαγµένου προϊόντος. Αυτή η πληροφορία 
πρέπει να µεταφέρεται στον επόµενο παραλήπτη του προϊόντος. Τα στοιχεία 
των συναλλαγών πρέπει να κρατούνται από τους υπευθύνους για µια περίοδο 
πέντε χρόνων.  

Η έννοια της ιχνηλασιµότητας “από το χωράφι ως το ράφι” δεν αφορά µόνο τα µεταλλαγµένα 

συστατικά αλλά συµβαδίζει µε τη γενική προσέγγιση της ΕΕ σε θέµατα διατροφικής ασφάλειας και 

ενηµέρωσης του καταναλωτή, έτσι όπως καθιερώθηκε το 2002 από τον Κανονισµό 178/2002.12 

 

Η πρακτική της απόδοσης µοναδικών κωδικών σε κάθε µεταλλαγµένο οργανισµό13 αποτελεί 

προϋπόθεση για τον έλεγχο και την εποπτεία των επιπτώσεων των µεταλλαγµένων οργανισµών στο 

περιβάλλον και την υγεία καθώς επιτρέπει και την απόσυρση των προϊόντων αυτών από την αγορά σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη.  ∆ιεθνείς µοναδικοί ταυτοποιητές (κωδικοί) για τα µεταλλαγµένα 

θα οριστούν και από το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει 

νοµοθεσία για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια14 τον Ιούνιο του 2003. 

 

Οι κανόνες ιχνηλασιµότητας για τους µεταλλαγµένους οργανισµούς αποτελούν αντικείµενο συζήτησης 

και από τον Codex Alimentarious, πολυµερή οργανισµό του προγράµµατος για τα πρότυπα τροφίµων 

του ∆ιεθνούς Οργανισµού Υγείας και του Παγκόσµιο Οργανισµού Τροφίµων.15 Μέχρι στιγµής δεν έχει 

επιτευχθεί συµφωνία για την ιχνηλασιµότητα, παρά µόνο συµφωνήθηκαν κάποια ελάχιστα µέτρα για 

την αξιολόγηση του κινδύνου σχετικά µε την υγεία. Οι κανόνες αυτοί διέπονται από τις ακόλουθες 

αρχές: έλεγχος πριν από την εµπορία των µεταλλαγµένων οργανισµών, συµπεριλαµβανόµενης της 

αξιολόγησης των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων των µεταλλαγµένων οργανισµών. Παρόλο που οι 

αρχές του Codex δεν θα έχουν νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα για τις εθνικές νοµοθεσίες, µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν ως σηµείο αναφοράς σε περίπτωση διενέξεων. Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι οι 

παρόντες ισχύοντες κανόνες των ΗΠΑ δεν διέπονται απόλυτα από αυτές τις αρχές, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τον έλεγχο πριν από την εµπορία των µεταλλαγµένων προϊόντων.  

Νέοι κανόνες για τη διαδικασία έγκρισης των µεταλλαγµένων τροφίµων και 
ζωοτροφών 

Η εφαρµογή των νέων Κανονισµών για τη σήµανση και την ιχνηλασιµότητα των µεταλλαγµένων 

οργανισµών οδηγούν στην επανέναρξη των εγκρίσεων νέων µεταλλαγµένων οργανισµών.  

 

Η διαδικασία εγκρίσεων για τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και ζωοτροφές που προορίζονται για την 

παραγωγή τροφίµων και ζωοτροφών, και όχι για καλλιέργεια, θα πραγµατοποιείται από την 

νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA).16  
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Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία απαιτείται λεπτοµερής αξιολόγηση του κινδύνου σχετικά µε την 

ασφάλεια κατανάλωσης των µεταλλαγµένων από ανθρώπους και ζώα καθώς και σχετικά µε τις 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, σε περίπτωση που πρόκειται για απελευθέρωση στο περιβάλλον (η 

οποία, περιγράφεται λεπτοµερώς στην Οδηγία 2001/1817). Η συνδροµή των εθνικών αρµόδιων αρχών 

µπορεί να ζητηθεί από την EFSA. Σε περίπτωση απελευθέρωσης µεταλλαγµένων οργανισµών στο 

περιβάλλον, η EFSA είναι υποχρεωµένη να ζητήσει τη συµβουλή της εθνική αρχής. Η γνωµοδότηση 

της EFSA σχετικά µε την ασφάλεια του προϊόντος πρέπει να δηµοσιευθεί για να δοθεί η δυνατότητα 

για δηµόσιο σχολιασµό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόλις λάβει τη γνωµοδότηση της EFSA, καταθέτει ένα 

σχέδιο απόφασης στη Μόνιµη Επιτροπή για τα τρόφιµα, η οποία αποτελείται από µέλη των κρατών-

µελών.18 Εάν η Μόνιµη Επιτροπή εγκρίνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , ισχύει η έγκριση ή 

η απόρριψη του µεταλλαγµένου προϊόντος αντιστοίχως. Σε περίπτωση που η Μόνιµη Επιτροπή δεν 

µπορεί να λάβει απόφαση µε ειδική πλειοψηφία,  η απόφαση παραπέµπεται προς ψήφιση στο 

Συµβούλιο Υπουργών όπου πρέπει να επιτευχθεί αντίστοιχη πλειοψηφία.19 Η έγκριση άδειας σε ένα 

µεταλλαγµένο προϊόν δίνεται για δέκα χρόνια. Μετά τη λήξη της θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί νέα 

αξιολόγηση. 

Καταναλωτές ενάντια στα µεταλλαγµένα 

Στην Ευρώπη, όλες οι δηµοσκοπήσεις που αφορούν τη γνώµη των καταναλωτών για τα µεταλλαγµένα 

καταδεικνύουν µια συνεχή και επίµονη άρνηση των Ευρωπαίων να τα καταναλώνουν.   

 

Η ευαισθησία των καταναλωτών ήταν ιδιαίτερα ψηλή από το 1996, όταν οι ξεκίνησαν οι πρώτες 

µαζικές εισαγωγές µεταλλαγµένων προϊόντων στην Ευρώπη. Το αίτηµα των καταναλωτών για 

προϊόντα απαλλαγµένα από µεταλλαγµένους οργανισµούς οδήγησε τις βιοµηχανίες τροφίµων να 

αποφεύγουν τα µεταλλαγµένα συστατικά στα προϊόντα τους. Μέχρι στιγµής, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, 

στην πλειοψηφία τους δεν υπάρχουν µεταλλαγµένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ-µάρκετ.  

 

Σήµερα, µπροστά στην υποχώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άνοιγµα της Ευρωπαϊκής Αγοράς 

στα µεταλλαγµένα και στις εντεινόµενες πιέσεις πολυεθνικών των µεταλλαγµένων µέσω του ΠΟΕ και 

της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αναµένεται νέο κύµα αντιδράσεων από τους καταναλωτές ενάντια στα 

µεταλλαγµένα.   

 

Στην Ελλάδα, το 93,3 % των πολιτών δε θέλει να καταναλώνει µεταλλαγµένα ενώ το 85% δηλώνει ότι 

δεν θα αγόραζε αυγά από κότες που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς. (Ευρωβαρόµετρο 

55.2, ∆εκέµβριος 2001, Ευρωβαρόµετρο 52.1 Μάρτιος 2001) 

 

Στην Ευρώπη αναφέρουµε ενδεικτικά: 
 

• Το 2002, περισσότεροι από το 65% των Ευρωπαίων δε θα αγόραζαν µεταλλαγµένα τρόφιµα 

ακόµα και αν ήταν πιο φτηνά.  

(Ευρωβαρόµετρο 58.0 «Οι Ευρωπαίοι και η Βιοτεχνολογία», Μάρτιος 2003 

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/ebs_177_en.pdf) 

 

• Πάνω από το 70% των Ευρωπαίων δε θέλει να καταναλώνει µεταλλαγµένα τρόφιµα και 94% 

απαιτεί το δικαίωµα στην επιλογή. (Ευρωβαρόµετρο, 55.2, ∆εκέµβριος 2001 

http://europa.eu.int/comm/research/press/2001/pr0612en-report.pdf ) 
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• τον Ιανουάριο του 2004, 80% των Γάλλων πιστεύει ότι οι αγρότες δεν πρέπει να 

καλλιεργήσουν µεταλλαγµένα και το 76% αντιτίθεται στα µεταλλαγµένα. 

(∆ηµοσκόπηση, Ιανουάριος 2004, Ινστιτούτο Louis Harris  

http://www.60millions-mag.com/page/bases.11_actualites. 

14_les_agriculteurs_juges_par_les_consommateurs./#sondage) 
 

• Τον Ιανουάριο του 2004, το 66% των Γάλλων αγροτών δεν αισθάνεται έτοιµο να καλλιεργήσει 

µεταλλαγµένα και το 78% αντιτίθεται στη χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών.  

[∆ηµοσκόπηση «Οι αγρότες και το περιβάλλον»από το Ινστιτούτο«BVA Agri Filières & 

Environnement», Ιανουάριος 2004. για το SNPAR (Εθνικό Συνδικάτο του Αγροτικού Τύπου)  

http://www.bva.fr/new/agriculteurs%20environnement%20040212.PDF ] 

 

• Το 2003, το 83% των Βρετανών αντιτίθεται στα µεταλλαγµένα. 

(∆ηµοσκόπηση από το Internet Marketing Research Services, Ιούνιος 2003 

http://www.i-sis.org.uk/PublicSayNo.php) 
 

• Το 2003, το 81% των Γερµανών, είναι αντίθετο στα µεταλλαγµένα τρόφιµα και 71% 

απορρίπτει τα προϊόντα (κρέας, αυγά, γάλα κ.λ.π.) που προέρχονται από ζώα που τράφηκαν 

µε µεταλλαγµένα. 

(∆ηµοσκόπηση, Pew Global Attitudes Project, Ιούλιος 2003 

http://www.dw-world.de/german/0,3367,1575_A_993206,00.html) 

 

(∆ηµοσκόπηση, EMNID, ∆εκέµβριος 2003 

http://www.greenpeace.org/deutschland/?page=/deutschland/fakten/einkaufsnetz/) 

 

• Το 2002, 7 στους 10 γερµανούς αγρότες αντιτίθενται στη χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών. 

(∆ηµοσκόπηση, Wickert Institut για την Greenpeace, Οκτώβριος 2002) 

http://www.greenpeace.org/deutschland/pe/gentechnik/bauern-wollen-keine-gentechnik 

http://www.zs-l.de/gmo/downloads/umfrage_landwirte.pdf) 

 

Και στον κόσµο, 
• Το 2003, το 89% των Αµερικανών πιστεύει ότι η Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων ( FDA) δε 

θα έπρεπε να επιτρέψει την απελευθέρωση των µεταλλαγµένων οργανισµών στο περιβάλλον 

και τη χρήση τους στα τρόφιµα εφόσον δεν ήταν βέβαιη για τις επιπτώσεις τους.  

(∆ηµοσκόπηση, Pew Initiative, Σεπτέµβριος 2003, 

http://pewagbiotech.org/research/2003update/3.php) 

 
• Το 2001, το 52% των Αµερικανών πιστεύει ότι τα µεταλλαγµένα τρόφιµα δεν είναι ασφαλή και 

το 93% των Αµερικανών εύχεται η κυβέρνησή τους να εφαρµόσει κανόνες σήµανσης.  

 

(Έρευνα ABCNEWS.com 2001 http://www.i-sis.org.uk/PublicSayNo.php) 

 

• Το 2001, το 58% των Αµερικανών αντιτίθεται στην εισαγωγή µεταλλαγµένων στη τροφική 

αλυσίδα και το 71% πιστεύει ότι τα µεταλλαγµένα δεν είναι ασφαλή ή δεν είναι σίγουρο ότι 

δεν εγκυµονούν κινδύνους.  
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(∆ηµοσκόπηση, Pew Initiative, Μάρτιος 2001  

http://pewagbiotech.org/research/gmfood/survey3-01.pdf) 

 

• Το 80% των Αµερικανών αναγνωρίζει το δικαίωµα της ΕΕ και της Ιαπωνίας να εφαρµόζουν 

κανόνες σήµανσης. 

(Πανεπιστήµιο του Maryland Center ,1999) 

 

• Το 2002, το 71% των Βραζιλιάνων προτιµά να µην καταναλώνουν µεταλλαγµένα και 92% 

είναι υπέρ της σήµανσης, ενώ 65% εναντιώνεται στην καλλιέργεια λόγω των κίνδυνων που 

εγκυµονούν. 

(∆ηµοσκόπηση από την Ibope, ∆εκέµβριος 2002 

http://www.greenpeace.org.br/transgenicos/pdf/opp573-transgenicos.pdf) 

 

• Το 2003, το 54% των Αυστραλών πιστεύει ότι οι κίνδυνοι που ενέχουν τα µεταλλαγµένα είναι 

µεγαλύτεροι από τα οφέλη. 

(∆ηµοσκόπηση από το «the Commonwealth Government agency Biotechnology Australia, από 

το 2001 ως το 2003 http://www.i-sis.org.uk/PublicSayNo.php) 
 

• Το 2001, το 88% των Μεξικανών ζητά σήµανση στα µεταλλαγµένα τρόφιµα. 

(∆ηµοσκόπηση από τη Sigma Dos, Σεπτέµβριος 2001 

http://archive.greenpeace.org/geneng/highlights/food/pollsbrazilmex.htm) 

 

• Το 2002, το 87% των Κινέζων απαιτεί σήµανση των µεταλλαγµένων προϊόντων και το 56% 

δηλώνει ότι θα αγόραζε µη µεταλλαγµένα προϊόντα αν είχε την επιλογή. 

(Μελέτη, Zhongshan University, ∆εκέµβριος 2002). 

 

• Το 2002, το 80% των Ιαπώνων απαιτεί αυστηρή σήµανση των µεταλλαγµένων προϊόντων  

(http://www.gene.ch/gentech/2002/Jul/msg00075.html) 

 

• Το 2000, το 82% των Ιαπώνων, χαρακτηρίζει τα µεταλλαγµένα “ανεπιθύµητα”. 

(∆ηµοσκόπηση από το Angus Reid Group του Καναδά,, για την εφηµερίδα Le Nihon Noryo 

Shimbun", Ιούνιος 2000) 

Στάση των Ευρωπαίων Καταναλωτών για τα  µεταλλαγµένα προϊόντα20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ευρωβαρόµετρο 55.2, ∆εκέµβριος 2001 
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Ζώνες Ελεύθερες από Μεταλλαγµένα 
 

Η νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η οποία τίθεται σε εφαρµογή στις 18 Απριλίου 2004, καθιστά 

υποχρεωτική τη σαφή σήµανση για όλα τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται 

από µεταλλαγµένους οργανισµούς. Ταυτόχρονα όµως, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία αφήνει αδιευκρίνιστα 

πολλά σηµαντικά θέµατα που αφορούν: στην προστασία της συµβατικής και της βιολογικής γεωργίας 

από τα µεταλλαγµένα, καθώς και στην απουσία ενός συστήµατος κυρώσεων που θα καθιστά 

υποχρεωτική την ανάληψη της οικονοµικής ευθύνης από τους παραγωγούς µεταλλαγµένων για 

οποιαδήποτε βλάβη προκαλέσουν, περιβαλλοντική ή οικονοµική. 

 

Σε πρόσφατη έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τις ελλείψεις της 
Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και υποστηρίζει την απαγόρευση της καλλιέργειας µεταλλαγµένων 
οργανισµών στην ΕΕ. Επιπλέον αναγνωρίζει, το δικαίωµα των κρατών-µελών να απαγορεύουν 
ολοσχερώς την καλλιέργεια µεταλλαγµένων οργανισµών σε γεωγραφικά περιορισµένες 

περιοχές. 
 

Παντού στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα µας αγρότες, καταναλωτές, κοινότητες, περιφέρειες 

αναλαµβάνουν την ευθύνη να προασπίσουν τις τοπικές τους κοινωνίες από τους κινδύνους που 

ενέχουν τα µεταλλαγµένα για την υγεία, την οικονοµία και το περιβάλλον. Σοφότεροι από τα 

πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα, ανακηρύσσουν τις περιοχές τους σε ζώνες ελεύθερες από 

µεταλλαγµένα. Στη χώρα µας, σαράντα νοµαρχίες έχουν ήδη ανακηρύξει τις περιοχές του σε 
ζώνες ελεύθερες από τα µεταλλαγµένα.  
 

Ενδεικτικά παραθέτουµε αποσπάσµατα από ψηφίσµατα κάποιων νοµαρχιών: 

 

Νοµαρχία ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ  

11/02/2004 

«Οµόφωνα αποφασίζει να κηρυχθεί ο Νοµός Αργολίδας ελεύθερη ζώνη από Γενετικά Τροποποιηµένους 

Οργανισµούς (Μεταλλαγµένα), εξαιτίας των πιθανών κινδύνων που εγκυµονούν για την υγεία και τη 

βιοποικιλότητα αλλά και την επιµόλυνση των καλλιεργειών ιδιαίτερα των βιολογικών που στο Νοµό µας 

καταλαµβάνουν σηµαντική έκταση. Θεωρεί ότι η ενίσχυση των τοπικών και ποιοτικών και 

παραδοσιακών προϊόντων είναι η ουσιαστική απάντηση στην (διαφαινόµενη) εισβολή των 

µεταλλαγµένων καλλιεργειών, εξέλιξη που θα µειώσει και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

προϊόντων.» 

 

Νοµαρχία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

10/02/2004 

«Αποφασίιζει ανακήρυξη του Νοµού Αιτωλ/νίας ως ζώνης ελεύθερης από µεταλλαγµένους 

οργανισµούς, συµµετέχοντας στην προσπάθεια της GREENPEACE ενάντια στην απελευθέρωση των 

γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον.» 

 

Νοµός ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

18/02/2004 

«Κηρύττει το Νοµό Αρκαδίας σε ζώνη απαλλαγµένη από µεταλλαγµένους οργανισµούς» 
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Νοµαρχία ΑΡΤΑΣ 

10/02/2004 

«Το Ν.Σ. Άρτας [...] Εκφράζει την βούλησή του να κηρυχθεί ο Νοµός Άρτας ως περιοχή απαλλαγµένη 

από καλλιέργεια, εµπορία και χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών λόγω των πιθανών 

σοβαρών κινδύνων που εγκυµονούν για την υγεία, την βιοποικιλότητα και την γενετική αλλοίωση των 

συµβατών καλλιεργειών. Ζητά από το Υπουργείο Γεωργίας να απαγορευθεί η εισαγωγή και καλλιέργεια 

γενετικά τροποποιηµένων σπόρων σε όλον τον Ελλαδικό Χώρο, µέχρι να διερευνηθούν πλήρως από 

την επιστήµη οι επιδράσεις τους στο οικοσύστηµα και την ανθρώπινη υγεία.» 

 

Νοµαρχία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

15/03/2004 

«Οµόφωνα: 1.- Κηρύσσει την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ως ελεύθερη ζώνη από τα 

µεταλλαγµένα προϊόντα. 2.- Ζητά από την πολιτεία: α) Να δηµιουργηθούν και να λειτουργήσουν οι 

απαραίτητοι µηχανισµοί ελέγχου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, παρέχοντας σχετικές αρµοδιότητες και 

τα ανάλογα µέσα στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Β) Να απαγορευθεί η καλλιέργεια & χρήση γενετικά 

τροποποιηµένων οργανισµών µέχρις ότου δηµιουργηθούν οι ικανοί και αναγκαίοι όροι από την 

επιστήµη και την τεχνογνωσία, οι οποίοι θα εγγυώνται τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την 

προστασία του περιβάλλοντος. γ) Την παρέµβασή της ώστε σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν 

οι απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να µην επιτρέπεται η διακίνηση µεταλλαγµένων προϊόντων.» 

 

Νοµαρχίας ΑΧΑΪΑΣ 

02/02/2004 

«Κηρύσσει τον Νοµό Αχαΐας ως ζώνη ελεύθερη από γενετικώς µεταλλαγµένα προϊόντα και 

ανεπιθύµητη την κατανάλωση αυτών» 

 

Νοµαρχία ∆ΡΑΜΑΣ 

11/02/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα την ανακήρυξη του Νοµού ∆ράµας σε ζώνη ελεύθερη από καλλιέργεια και 

χρήση γενετικώς µεταλλαγµένων προϊόντων και ανεπιθύµητη τη διακίνησή τους µέχρι να διερευνηθεί 

πλήρως από επίσηµα κέντρα ερευνών η επίδρασή τους στο οικοσύστηµα και την υγεία των πολιτών. 

Το παρών κοινοποιείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην Ευρωβουλή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» 

 

Νοµαρχία ΕΥΒΟΙΑΣ 

04/02/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα: Ανακηρύσσει την επικράτεια του Νοµού Ευβοίας σε ζώνη ελεύθερη από 

γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς» 

 

Νοµαρχία ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

18/3/2004 

«Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο το Νοµού Ζακύνθου κηρύσσει το Νοµό Ζακύνθου ελεύθερο από 

παραγωγή και κατανάλωση γενετικώς µεταλλαγµένων προϊόντων και ανεπιθύµητη την διακίνησή τους. 

Ζητά να απαγορευθεί από τα αρµόδια όργανα η εισαγωγή, καλλιέργεια και εµπορία γενετικά 

τροποποιηµένων προϊόντων.» 
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Νοµαρχία ΗΛΕΙΑΣ 

23/12/2003 

«Οµόφωνα αποφάσισε 1. Να ζητήσει από το Υπουργείο Γεωργίας να απαγορευτεί η εισαγωγή και 

καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων σπόρων σε όλο τον Ελλαδικό Χώρο. 2. Να θεσπιστεί και να 

απαγορευτεί µε νόµο όχι µόνο η καλλιέργεια αλλά και η εµπορία γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων. 

3. Να γίνει διάβηµα προς την Ε.Ε. ώστε να απαγορευτεί η παραγωγή και η καλλιέργεια γενετικά 

τροποποιηµένων προϊόντων. 4. Να εκπαιδευτούν κύρια οι αγρότες και ο λοιπός πληθυσµός για τις 

επιπτώσεις της καλλιέργειας και της κατανάλωσης γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων.» 

 

Νοµαρχία ΗΜΑΘΙΑΣ 

31/03/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα: Εγκρίνει την ανακήρυξη του Ν. Ηµαθίας σε ζώνη ελεύθερη από µεταλλαγµένα»  

 

Νοµαρχία ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

29/03/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα: 1. Να κηρύξει τον Νοµό Ηρακλείου σε περιοχή απαγορευµένη για παραγωγή 

και κατανάλωση από Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα και Προϊόντα. Να ζητήσει από την ελληνική 

Κυβέρνηση και ειδικότερα από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την έγκαιρη εγκατάσταση  και 

στήριξη µηχανισµών ελέγχων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε εφαρµογή της διεθνούς 

συµφωνίας της Καρθαγένης, την στήριξη και προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας και την 

υποστήριξη και συνέχιση του Ευρωπαϊκού µορατόριουµ στα ΓΤΟ.»  

 

Νοµαρχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

10/12/2003 

«Αποφάσισε οµόφωνα ότι η χρησιµοποίηση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στην αγροτική 

παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να αποκλειστεί προς το παρόν, µέχρις ότου πλήρη ερευνητικά 

ευρήµατα ξεκαθαρίσουν την επίδρασή τους στο οικοσύστηµα και στην υγεία των πολιτών» 

 

Νοµαρχία ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

24/2/2004 

«Αποφάσισε οµόφωνα ο νοµός Ιωαννίνων να ανακηρυχθεί «Ζώνη ελεύθερη από τα µεταλλαγµένα»»  

 

Νοµαρχία ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

12/2/2004 

«Αποφασίζει να κηρύξει το Νοµό Καρδίτσας ελεύθερο από παραγωγή και κατανάλωση γενετικά 

τροποποιηµένων (µεταλλαγµένων) προϊόντων κι επιπλέον ανεπιθύµητη τη διακίνησή τους µέχρι να 

διερευνηθεί πλήρως από επίσηµα και ανεξάρτητα κέντρα ερευνών η επίδρασή τους στο οικοσύστηµα 

και στην υγεία των πολιτών» 

 

 

 

 

 

 



  Απρίλιος  2004 

 14

Νοµαρχία ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

24/2/2004 

«Την απαγόρευση της παραγωγής και χρήσης µεταλλαγµένων τροφών και ζωοτροφών µέχρις ότου 

παραχθεί η αναγκαία τεχνογνωσία που θα εγγυάται την µη πρόκληση βλάβης στην υγεία και στο 

περιβάλλον, την πραγµατοποίηση καµπάνιας ενηµέρωσης ώστε να εξοπλισθούν οι πολίτες µε την 

αναγκαία γνώση για τους υπαρκτούς κινδύνους από τα µεταλλαγµένα, να ζητήσουµε από τις νοµαρχίες 

που συνορεύουν µε το νοµό µας, να ευθυγραµµισθούν µε τη θέση µας στα µεταλλαγµένα προϊόντα.» 

 

Νοµαρχία ΚΙΛΚΙΣ  

12/12/2003 

«Ανακηρύσσει το Ν. Κιλκίς ως  ζώνη ελεύθερη από µεταλλαγµένους οργανισµούς , υιοθετεί την 

πρόταση των δύο Νοµαρχιακών Συµβούλων, και  εξουσιοδοτεί τον Νοµάρχη Κιλκίς να συνυπογράψει 

τη ∆ιακήρυξη των Περιφερειών και των Τοπικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συµβολή στην 

Ευρωπαϊκή δηµόσια συζήτηση σχετικά µε το θέµα της συνύπαρξης µεταλλαγµένων καλλιεργειών µε 

συµβατικές και βιολογικές καλλιέργειες ,σύµφωνα µε την εισήγηση.» . 

 

Νοµαρχία ΚΟΖΑΝΗΣ 

12/1/2004 

«Αποφασίζει και εγκρίνει οµόφωνα την απαγόρευση της παραγωγής και χρήσης µεταλλαγµένων 

τροφών και ζωοτροφών, µέχρις ότου παραχθεί αναγκαία τεχνογνωσία που θα εγγυάται την µη 

πρόκληση βλάβης στην υγεία και το περιβάλλον.» 

 

Νοµαρχία ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

16/1/2004 

«Οµόφωνα αποφασίζει να κηρύξει το Νοµό Κορινθίας ελεύθερο από παραγωγή και κατανάλωση 

γενετικώς µεταλλαγµένων και ανεπιθύµητη τη διακίνησή τους µέχρι να διερευνηθεί πλήρως από 

επίσηµα κέντρα ερευνών η επίδρασή τους στο οικοσύστηµα και στην υγεία των πολιτών.» 

 

Νοµαρχία ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

3/2/2004 

«Οµόφωνα προτείνουµε να ανακηρύξουµε το Νοµός Κυκλάδων ζώνη ελεύθερη από µεταλλαγµένους 

οργανισµούς.» 

 

Νοµαρχία ΛΑΡΙΣΑΣ 

28/1/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα την ανακήρυξη του Νοµού Λάρισας σε ζώνη ελεύθερη από καλλιέργεια και 

χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών.» 

 

Νοµαρχία ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

22/3/2004 

«Αποφασίζει τη κήρυξη της περιοχής ευθύνης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου ζώνη 

ελεύθερη από παραγωγή και διακίνηση µεταλλαγµένων.» 
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Νοµαρχία ΛΕΣΒΟΥ 

17/02/2004 

 «Αποφασίζει οµόφωνα και ανακηρύσσει την  επικράτεια του νοµού Λέσβου ζώνη ελεύθερη από 

γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς µε την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα σε τοπικό 

επίπεδο µέτρα για να εξασφαλιστεί η προστασία από τα µεταλλαγµένα και να ενηµερώσει το Λεσβιακό 

λαό για το θέµα.» 

 

Νοµαρχία ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

18/12/2003 

«Αποφασίζει οµόφωνα τη θεσµοθέτηση της Λευκάδας ως χώρου ελεύθερου από µεταλλαγµένα µέχρις 

ότου τα αρµόδια επιστηµονικά όργανα προχωρήσουν σε µελέτη που θα αποδεικνύει την έλλειψη 

κινδύνου.» 

 

Νοµαρχία ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

25/2/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα την ανακήρυξη του Νοµού Μαγνησίας σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά 

µεταλλαγµένους οργανισµούς.» 

 

Νοµαρχία ΞΑΝΘΗΣ 

17/03/2004 

«Αποφασίζει να κηρύξει την περιοχή ευθύνης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης ως ζώνη 

ελεύθερη από παραγωγή γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και ως ανεπιθύµητη τη διακίνησή 

τους.»   

Νοµαρχία ΠΙΕΡΙΑΣ 

19/3/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα την ανακήρυξη του Νοµού Πιερίας σε ζώνη ελεύθερη από µεταλλαγµένα, 

απαγορεύει την παραγωγή και χρήση των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, τροφών και 

ζωοτροφών µέχρι να δηµιουργηθούν ικανοί και αναγκαίοι όροι από την επιστήµη που θα εγγυώνται τη 

διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και τη προστασία του περιβάλλοντος.» 

 

Νοµαρχία Ρεθύµνου 

10/02/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα και εγκρίνει την εισήγηση του Αναπληρωτή Νοµάρχη ως έχει [...]Στην εισήγηση 

προτείνεται να κηρυχθεί ο Νοµός Ρεθύµνης Ζώνη Ελεύθερη από µεταλλαγµένους οργανισµούς, να 

προτείνουµε στην Περιφέρεια Κρήτης να γίνει ολόκληρο το νησί µας ζώνη ελεύθερη από 

µεταλλαγµένους οργανισµούς, να προσυπογραφεί το κείµενο των δέκα περιφερειών της Ευρώπης, να 

προχωρήσουµε σε όλες τις απαιτούµενες πρακτικές ενέργειες για να εξασφαλίσουµε την προστασία 

των συµβατικών σπόρων από µεταλλαγµένα.»    

 

Νοµαρχία ΣΑΜΟΥ 

28/11/2003 

«Αποφασίζει οµόφωνα την ανακήρυξη του Νοµού Σάµου σε ζώνη ελεύθερη από τη παραγωγή και 

διακίνηση γενετικά µεταλλαγµένων οργανισµών και θεωρεί ότι η ενίσχυση των τοπικών και 

παραδοσιακών προϊόντων είναι η ουσιαστική απάντηση στη διαφαινόµενη εισβολή των µεταλλαγµένων 

καλλιεργειών και προϊόντων.» 
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Νοµαρχία ΣΕΡΡΩΝ 

26/1/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα την ανακήρυξη του Νοµού Σερρών σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά 

τροποποιηµένους οργανισµούς.» 

 

Νοµαρχία ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

31/3/2004 

«Αποφασίζει οµόφωνα την ανακήρυξη του Νοµού Φλώρινας σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά 

µεταλλαγµένα προϊόντα, τροφές και ζωοτροφές µέχρις ότου παραχθεί η αναγκαία τεχνογνωσία που θα 

εγγυάται την έλλειψη κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και τη προστασία του 

περιβάλλοντος.» 

 

Νοµαρχία ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

12/1/2004 

«Εγκρίνει και ανακηρύσσει την επικράτεια του Νοµού Φωκίδας σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά 

µεταλλαγµένους οργανισµούς.» 

 

Νοµαρχία ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

22/12/2003 

«Αποφασίζει να κηρύξει το Νοµό Χαλκιδικής σε ζώνη ελεύθερη - απαλλαγµένη από µεταλλαγµένους 

οργανισµούς και θεωρεί ότι η ενίσχυση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων είναι η ουσιαστική 

απάντηση στη διαφαινόµενη εισβολή των µεταλλαγµένων καλλιεργειών και προϊόντων.» 

 

Νοµαρχία ΧΑΝΙΩΝ 

16/12/2003 

«Αποφασίζει να κηρύξει το Νοµό Χανίων σε ζώνη ελεύθερη από µεταλλαγµένους οργανισµούς και να 

προωθήσει τη κήρυξη συνολικά της Κρήτης ως ελεύθερης ζώνης από µεταλλαγµένα.»  
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Νοµοθεσία για τη Σήµανση των Μεταλλαγµένων Οργανισµών σε όλο τον Κόσµο  
 
 
 

Χώρες Νοµοθεσία για Μεταλλαγµένα Πότε 

Αλγερία21 Υπουργική Απόφαση για απαγόρευση της 
εισαγωγής, εµπορίας, διάθεσης και χρήσης 
των µεταλλαγµένων. 

∆εκέµβριος 2000 

Αυστραλία/ Νέα Ζηλανδία22 Νοµοθεσία για Σήµανση για όλα τα 
τρόφιµα, µε όριο επιµόλυνσης το 1%, 
πάνω από το οποίο πρέπει να σηµαίνονται. 
 
Η πόλη της Τασµανίας εφάρµοσε ένα 
διετές µορατόριουµ για την απελευθέρωση 
όλων των µεταλλαγµένων ποικιλιών 
(φυτών και ζώων), το οποίο επεκτάθηκε 
µέχρι το 2008. 
 
Στο νότο της Αυστραλίας, επιβάλλεται 
µορατόριουµ για την καλλιέργεια των 
µεταλλαγµένων µέχρι το 2006. 
 

∆εκέµβριος 2001 
 
 
 
 
Ιούλιος 2001 
 
 
 
 
Φεβρουάριος 2003 
 
 

Βραζιλία23 ∆ικαστική απόφαση απαγορεύει την 
καλλιέργεια της µεταλλαγµένης σόγιας.  
 
Νοµοθεσία για σήµανση για όλα τα 
τρόφιµα, συστατικά τροφίµων και τις 
ζωοτροφές µε όριο επιµόλυνσης το 1%. 
 
Έγκριση άδειας για εµπορία της 
επιµολυσµένης µεταλλαγµένης σόγιας 
µέχρι την επόµενη καλλιεργητική περίοδο 
µε σήµανση. 

1998 
 
 
Απρίλιος 2003 
 
 
 
 
 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας24 Σήµανση για όλα τα προϊόντα που 
περιέχουν µεταλλαγµένα πάνω από 1%.  
 
Έχει ξεκινήσει διαδικασία εναρµόνισης µε 
την κοινοτική νοµοθεσία. 
 
Μέχρι σήµερα, η σόγια της Μονσάντο είναι 
το µόνο προϊόν που έχει πάρει έγκριση για 
κυκλοφορία.  

Ιανουάριος 2001 

Ελβετία25 Νοµοθεσία για σήµανση για όλα τα 
τρόφιµα και ζωοτροφές. 
 
Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την 
απελευθέρωση των µεταλλαγµένων στο 
περιβάλλον, που υιοθετεί την “Αρχή ο 
Ρυπαίνων Πληρώνεi”. Ο παραγωγός 
µεταλλαγµένων καθίσταται ολοκληρωτικά 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη.  
 
  

Ιούνιος 2000 
 
 
Μάρτιος 2003 

ΗΠΑ26 ∆εν υπάρχει νοµοθεσία για σήµανση 
∆ηµοτικά συµβούλια σε πόλεις όπως η 
Βοστόνη, το Όστιν και το Κλήβελαντ 
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απαιτούν υποχρεωτική σήµανση των 
µεταλλαγµένων. 
 
Απαγόρευση ή περιορισµός του 
µεταλλαγµένου βαµβακιού (Βt cotton) στη 
Χαβάη και τη Φλώριδα λόγω πιθανότητας 
επιµόλυνσης µε άγριες ποικιλίες. 
 
Στην Καλιφόρνια, η περιοχή Μεντοτσίνο 
είναι η πρώτη στην Αµερική που 
απαγορεύει την καλλιέργεια των 
µεταλλαγµένων. 
 
Στο Βερµόντ προτείνεται νόµος για 
σήµανση των µεταλλαγµένων σπόρων. 
έγκριση αναµένεται σύντοµα από τη 
Γερουσία και τον Κυβερνήτη.  
   

 
 
 
Οκτώβριος 2000 
 
 
 
 
 
Μάρτιος 2004 
 
 
 
 
Απρίλιος 2004 

Ιαπωνία27 Εφαρµόζεται υποχρεωτική διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου. 
 
Νοµοθεσία για σήµανση για κάποια 
µεταλλαγµένα προϊόντα, τα οποία 
ανιχνεύονται στο τελικό προϊόν, µε όριο 
επιµόλυνσης 5% και 0% επιµόλυνση για 
τις µη εγκεκριµένες ποικιλίες. 

Απρίλιος 2001 
 
 
 
 

Ινδία Απαγορεύονται οι εισαγωγές, η παραγωγή 
ή η πώληση µεταλλαγµένων χωρίς 
προηγούµενη έγκριση από το κράτος. 
 

 

Ινδονησία28 Νοµοθεσία για σήµανση για τρόφιµα που 
προέρχονται περιέχουν µεταλλαγµένα. 

1996 

Ιταλία Νόµος για απαγόρευση της καλλιέργειας 
µεταλλαγµένων ακόµα και για 
πειραµατικούς σκοπούς. Τα µεταλλαγµένα 
προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση και 
να πωλούνται σε ξεχωριστά ράφια. 
 
Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων που 
περιέχουν µεταλλαγµένα, σε δηµόσια ή 
ιδιωτικά κυλικεία.  

Ιανουάριος 2004 

Ισραήλ29  Πρόταση για νοµοθεσία για σήµανση µε 
όριο επιµόλυνσης 1%. 

Νοέµβριος 2002 

Καναδάς Εθελοντική σήµανση µε όριο επιµόλυνσης 
το 5%. 

2001 

Κίνα Κανονισµοί για τα µεταλλαγµένα σχετικά 
µε τις εισαγωγές, τη σήµανση και την 
αξιολόγηση του κινδύνου.  
 
Για κάθε εισαγωγή µεταλλαγµένων, ο 
εξαγωγέας θα πρέπει να κάνει αίτηση για 
άδεια παρέχοντας στοιχεία για το προϊόν 
του.   
 
Η σήµανση στα τρόφιµα αφορά και τα 
συστατικά δεν ανιχνεύονται στο τελικό 
προϊόν (έλαια, άµυλα κλπ). 
  
 

Μάρτιος 2002 
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Κορέα30 Νοµοθεσία για σήµανση  
στα τρόφιµα (για συστατικά που 
ανιχνεύονται στο τελικό προϊόν). 
 
Παραγωγοί που παρανοµούν 
αντιµετωπίζουν ποινή 3 χρόνων φυλάκισης 
και 30 εκατ. won πρόστιµο.  

Μάρτιος 2001 

Κροατία31 Προσωρινή απαγόρευση  εισαγωγών 
µεταλλαγµένων. 
 
Νοµοθεσία για σήµανση και  πώληση 
µεταλλαγµένων τροφίµων µετά από 
εντατικούς ελέγχους.  
 

2001 
 
 
Ιούνιος 2003 
 
 
 
 

Νορβηγία32 Απαγορεύεται η καλλιέργεια 
µεταλλαγµένων 
Απαγορεύεται η εισαγωγή κάποιων 
µεταλλαγµένων προϊόντων. 
 
Σήµανση για όλα τα τρόφιµα µε όριο 
επιµόλυνσης το 1%. 

2001 
 
 
 
 
2003 

Νότια Αφρική33 Συζήτηση για Νοµοθεσία για Σήµανση και 
Ιχνηλασιµότητα. 

2001 

Παραγουάη34 Απαγορεύεται η χρήση µεταλλαγµένων 
στη γεωργία. 

2000 

Πολωνία35 Το µοναδικό προϊόν που έχει πάρει 
έγκριση για χρήση στα τρόφιµα και 
ζωοτροφές είναι η µεταλλαγµένη σόγια. 

2000 

Σαουδική Αραβία36 Αυστηρή Νοµοθεσία για σήµανση.  
 
Απαγορεύεται η εισαγωγή µεταλλαγµένων 
τροφίµων και που περιέχουν 
µεταλλαγµένα προϊόντων από ζώα. 
Σήµανση υποχρεωτική για όλα τα τρόφιµα 
εισαγόµενα ή ντόπια. 
 

∆εκέµβριος 2001 
 
Φεβρουάριος 2004 

Ταϊβάν37 Πρόταση νοµοθεσίας για σήµανση 
 
Σήµανση υποχρεωτική για γεωργικά 
µεταλλαγµένα προϊόντα (σπόρους) µε όριο 
επιµόλυνσης πάνω από 5%. 

Νοέµβριος 2000 
 
Ιανουάριος 2003 

Ταϊλάνδη38 Απαγόρευση εισαγωγών µεταλλαγµένων 
σπόρων για καλλιέργεια. 
  
Απαγόρευση πειραµατικών καλλιεργειών.   

1999 
 
 
Απρίλιος 2001 

Τσεχία39 Το µοναδικό προϊόν που έχει πάρει 
έγκριση για χρήση στα τρόφιµα και 
ζωοτροφές είναι µεταλλαγµένη σόγια. 

Ιανουάριος 2002 

Φιλιππίνες Νοµοθεσία για σήµανση υπό συζήτηση. 
 
 

 

Χόνγκ Κονγκ40 Νοµοθεσία για σήµανση υπό συζήτηση. 
 
 

Ιανουάριος 2000 
µέχρι σήµερα 
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Παραποµπές 

1 Κανονισµός (EΕ) 1829/2003 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 22 Σεπτεµβρίου 2003, για τα µεταλλαγµένα τρόφιµα 
και ζωοτροφές.  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00010023 

2 Κανονισµός (EΕ) 1830/2003 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 22 Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε τη Σήµανση και την 
ιχνηλασιµότητα  των µεταλλαγµένων οργανισµών στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές, τροποποιώντας την Οδηγία 2001/18  
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00240028 

3 Κανονισµός 1829/2003, Τµήµα 2, Άρθρο 12. 2." Το παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται στα τρόφιµα που περιέχουν 
υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο 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.” 
4 Κανονισµός 1829/2003,  εισαγωγή Νο 27 " Προκειµένου να καθοριστεί ότι η παρουσία τέτοιου υλικού 
είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι έχουν 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της παρουσίας γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων ή ζωοτροφών.” 
5 Οδηγία 2001/18/EC,  12 Μαρτίου 2001 για την σκόπιµη απελευθέρωση των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στο 
περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/EEC http://biotech.jrc.it/doc/2001-18-EC.pdf  

6 Κανονισµός Τµήµα 2,  Άρθρο 12, 1." Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στα τρόφιµα που προορίζονται 
για τον τελικό καταναλωτή ή για µονάδες οµαδικής εστίασης και  στην 
Κοινότητα και τα οποία: 
 
α) περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, ή 
 
β) παράγονται από ή περιέχουν συστατικά που παράγονται από 
ΓΤΟ. 
 
Εισαγωγή Νο 21 " Η επισήµανση θα πρέπει να περιλαµβάνει αντικειµενικές πληροφορίες για το εάν ένα τρόφιµο ή µια ζωοτροφή 
περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ. Η σαφής επισήµανση, ανεξάρτητα από την ικανότητα ανίχνευσης DNA ή πρωτεΐνης 
που προκύπτουν στο τελικό προϊόν συνεπεία της γενετικής 
τροποποίησης, ικανοποιεί το αίτηµα µιας µεγάλης πλειοψηφίας των καταναλωτών όπως έχει εκφραστεί σε πολυάριθµες έρευνες, 
διευκολύνει την τεκµηριωµένη επιλογή και αποκλείει  ενδεχόµενη παραπλάνηση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη µέθοδο 
παρασκευής ή παραγωγής."   
 
7 Κανονισµός 1829/2003, εισαγωγή Νο 16 " Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να καλύπτει τρόφιµα και 
ζωοτροφές που παράγονται «από» έναν ΓΤΟ αλλά όχι τρόφιµα   και ζωοτροφές που παράγονται «µε» έναν ΓΤΟ. Το κριτήριο 
προσδιορισµού είναι εάν ή όχι το υλικό που προέρχεται  από το γενετικώς τροποποιηµένο  αρχικό υλικό είναι παρόν στο τρόφιµο 
ή τη ζωοτροφή. Τα τεχνολογικά βοηθήµατα,  τα οποία χρησιµοποιούνται µόνο κατά τη διεργασία παραγωγής τροφίµων ή 
ζωοτροφών δεν καλύπτονται από τον ορισµό των τροφίµων ή των ζωοτροφών και συνεπώς δεν συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Ούτε τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που έχουν παρασκευασθεί µε τη βοήθεια γενετικώς 
τροποποιηµένων τεχνολογικών βοηθηµάτων καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό. Έτσι, προϊόντα που λαµβάνονται από 
ζώα που τρέφονται µε γενετικώς τροποποιηµένες ζωοτροφές ή 
υποβάλλονται σε αγωγή µε γενετικώς τροποποιηµένα φάρµακα, δεν υπόκεινται ούτε στις απαιτήσεις έγκρισης, ούτε στις 
απαιτήσεις επισήµανσης του παρόντος κανονισµού. 
  
8 Π.χ. η Αυστρία, η Γερµανία και το Λουξεµβούργο απαγόρευσαν το µεταλλαγµένο καλαµπόκι  "Bt-176" της εταιρίας Syngenta, 
η Αυστρία και η Ιταλία απαγόρευσαν το µεταλλαγµένο καλαµπόκι "MON-810" της εταιρίας Monsanto. 

9 http://gmoinfo.jrc.it/default.asp 
10 ΕΦΕΤ, ∆ελτίο Τύπου 8 ∆εκεµβρίου 2003 
11 "Μεταλλαγµένα Τρόφιµα και Ζωοτροφές: Ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις εγκρίσεις, τη σήµανση και την ιχνηλασιµότητα”  
Consumer Voice, Ειδική Έκδοση 1/4/ 2003, από τη ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Προστασία των 
Καταναλωτών.  
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/newsletter/200305/consumervoice_en.pdf 

12 Βλ. http://europa.eu.int/pol/food/print_overview_en.htm 
13 Ευρωπαϊκός Κανονισµός (EC) No 65/2004, 14 Ιανουαρίου 2004, που εγκαθιστά σύστηµα ανάπτυξης και προσδιορισµού 
µοναδικών ταυτοποιητών για τους γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς.  
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_010/l_01020040116en00050010.pdf 
14 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις διασυνοριακές µετακινήσεις γενετικά τροποποιηµένων 
οργανισµών  
http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/oeil_ViewDNL.ProcViewCTX?lang=2&procid=5973&HighlighType=1&Highlight_Text=Cartage
na 
15 Έκθεση της τέταρτης συνάντησης της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας Εργασίας του Codex Ad Hoc για τα τρόφιµα που προέρχονται 
από τη βιοτεχνολογία ,Γιοκοχάµα, Ιαπωνία 11-14 Μαρτίου, 2003 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/006/y9220e.pdf 
Γενικές πληροφορίες για τον Codex Alimentarius: http://www.codexalimentarius.net/session_26.stm 

16 www.efsa.eu.int 

17 Για την τελευταία τεχνική της αξιολόγησης του κινδύνου βλ. Το έγγραφο για την αξιολόγηση κινδύνου των µεταλλαγµένων  
φυτών και τροφίµων και ζωοτροφών Μάρτιος 2003, της Επιστηµονικής Επιτροπής της Μικτής Οµάδας Εργασίας για τα Νεοφανή 
Τρόφιµα και τα Μεταλλαγµένα, η οποία απαρτίζεται από µέλη των επιστηµονικών  επιτροπών για τα φυτά, τα τρόφιµα και τις 
ζωοτροφές http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out327_en.pdf 

18 Η επιτροπή απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους κάθε κράτους-µέλους, οι οποίοι ψηφίζουν µε ειδική πλειοψηφία. Μέχρι της 
1 Νοεµβρίου 2004, ηµεροµηνία για την εφαρµογή των προβλέψεων της Συνθήκης της Νίκαιας η ειδική πλειοψηφία έχει ορισθεί 
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ως εξής: 62 ψήφοι από τους 87 (71%). Τα κράτη-µέλη ψηφίζουν ακολούθως: Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία και Μ.Βρετανία 10 ψήφοι 
η καθεµία, Ισπανία  8 ψήφοι, Βέλγιο, Ελλάδα, Ολλανδία και Πορτογαλία 5 ψήφοι, Αυστρία και Σουηδία 4 ψήφοι η κάθε µία; 
∆ανία, Ιρλανδία, και Φινλανδία 3 ψήφοι η κάθε µία και Λουξεµβούργο 2 ψήφοι. 
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