




 α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των 
ζώων ή στο περιβάλλον 
 

 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 καταναλωτή από άποψη 
διατροφικής αξίας 



 1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ΓΤΟ που 
προορίζεται για την ανθρώπινη διατροφή ή 
τροφίμου που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, εάν δεν καλύπτεται από έγκριση 
που χορηγείται σύμφωνα με το παρόν τμήμα και 
εάν δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι της έγκρισης. 

 

 2. Απαγορεύεται η έγκριση παντός ΓΤΟ για την 
ανθρώπινη διατροφή, ή τροφίμου που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εάν ο αιτών την 
έγκριση δεν έχει αποδείξει καταλλήλως και 
επαρκώς ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 



 α) έναν ΓΤΟ και τα τρόφιμα που τον περιέχουν 
ή αποτελούνται από αυτόν, καθώς και τα 
τρόφιμα που περιέχουν ή παράγονται από 
συστατικά που παράγονται από αυτόν τον 
ΓΤΟ, ή 
 

 β) ένα τρόφιμο που παράγεται από ΓΤΟ, 
καθώς και όλα τα τρόφιμα που περιέχουν ή 
παράγονται από το τρόφιμο αυτό  
 

 γ) ένα συστατικό που παράγεται από ΓΤΟ, 
καθώς και όλα τα τρόφιμα που περιέχουν το 
συστατικό αυτό. 



 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) πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων ("Αρχή"), και 
 

 iii) θέτει στη διάθεση της Αρχής την αίτηση και τις τυχόν 
συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέσχε ο αιτών. 



 β) Η Αρχή: 

 

 i) πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση τα λοιπά 
κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με την 
αίτηση και θέτει στη διάθεσή τους την αίτηση 
και τις τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες 
που παρέσχε ο αιτών· 

 

 ii) καθιστά την περίληψη του φακέλου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο ιβ) 
προσιτή στο κοινό. 



 α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος· 

 

 β) την ονομασία του τροφίμου και τα χαρακτηριστικά του, συμπεριλαμβανομένης 
της ή των μετατροπών που χρησιμοποιήθηκαν· 

 

 γ) όπου συντρέχει λόγος, τις πληροφορίες που απαιτούνται για συμμόρφωση με το 
παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια. 

 

 δ) όπου συντρέχει λόγος, αναλυτική περιγραφή της μεθόδου παραγωγής και 
παρασκευής· 

 

 ε) αντίγραφο των μελετών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεξάρτητων μελετών που 
έχουν εξετασθεί από ειδικούς, και οποιοδήποτε 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 αποδεικνύεται ότι τα χαρακτηριστικά του τροφίμου δεν είναι 
διαφορετικά από το συμβατικό αντίστοιχο, έχοντας υπόψη τα αποδεκτά όρια 
φυσικών παραλλαγών για τα εν λόγω χαρακτηριστικά και τα κριτήρια του άρθρου 
13 παράγραφος 2 στοιχείο α), είτε πρόταση για την επισήμανση του τροφίμου 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α), και παράγραφος 3· 

 



 ζ) είτε αιτιολογημένη δήλωση ότι το τρόφιμο δεν προκαλεί ηθικούς ή 
θρησκευτικούς ενδοιασμούς, είτε πρόταση για την επισήμανσή του σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β)· 
 

 η) όπου ενδείκνυται, τους όρους για τη διάθεση στην αγορά του τροφίμου ή 
των τροφίμων που παράγονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
προϋποθέσεων χρήσης και χειρισμού· 
 

 θ) μέθοδοι ανίχνευσης, δειγματοληψίας (συμπεριλαμβανομένων και αναφορών 
σε υπάρχουσες επίσημες ή τυποποιημένες μεθόδους δειγματοληψίας) και 
ταυτοποίησης του μετασχηματισμού και, ενδεχομένως, μία μέθοδο για την 
ανίχνευση και την ταυτοποίηση της μετατροπής στο τρόφιμο ή/και στα 
τρόφιμα που παράγονται από αυτό· 
 

 ι) δείγματα του τροφίμου και δείγματα ελέγχου από αυτά, και πληροφορίες 
για το που διατίθεται το υλικό αναφοράς· 
 

 ια) όπου ενδείκνυται, πρόταση για την παρακολούθηση, μετά τη διάθεση στην 
αγορά, της χρήσης του τροφίμου για ανθρώπινη κατανάλωση· 
 

 ιβ) τυποποιημένη περίληψη του φακέλου. 
 





 υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης 
σχετικά με τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης ΓΤΟ με 
άλλους ΓΤΟ και το περιβάλλον.  

 γενικούς κανόνες υποχρεωτικής 
επισήμανσης και ανιχνευσιμότητας.  

 υποχρεωτική γνωμοδότηση από τις 
Κοινοτικές Επιστημονικές Επιτροπές.  

 υποχρέωση γνωμοδότησης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
αποφάσεις έγκρισης απελευθέρωσης ΓΤΟ. 



 επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν 
πρόσθετες και αρωματικές ύλες, οι οποίες 
έχουν τροποποιηθεί γενετικά ή έχουν 
παραχθεί από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς και στις οποίες ανιχνεύονται 
πρωτεΐνη ή DNA από γενετική 
τροποποίηση. Οι πρόσθετες και 
αρωματικές ύλες εξαιρούνταν τόσο από 
τον Καν. 258/97, όσο και από την Καν. 
1139/98. 



 Από τον Οκτώβριο του 1991, που ετέθη σε 
εφαρμογή η οδηγία 90/220 έχει εγκριθεί η 
απελευθέρωση για εμπορικούς σκοπούς 18 
γενετικών τροποποιημένων οργανισμών. 
Από τον Οκτώβριο του 1998 δεν είχε 
εκδοθεί καμία άλλη έγκριση κάτω από το 
νομοθετικό πλαίσιο της οδηγίας 
90/220/EC, ενώ 13 αιτήσεις ήταν σε 
αναμονή τη χρονική στιγμή της κατάργησής 
της από την οδηγία 2001/18/EC. 



 Προϊόντα από 16 ΓΤΟ μπορούν να 
διατίθενται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή αγορά 
και αυτά είναι τα εξής: - Μια γενετικά 
τροποποιημένη ποικιλία σόγιας και μια ΓΤ 
ποικιλία αραβόσιτου, επεξεργασμένα 
τρόφιμα που προέρχονται από 7 ΓΤ 
ποικιλίες ελαιοκράμβης, 4 ΓΤ ποικιλίες 
αραβόσιτου και λάδι από 2 ΓΤ ποικιλίες 
σπόρων βαμβακιού. 
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