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Γιατί η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής 
Ελεύθερης Συμμαχίας αντιτίθεται στην καλλι-
έργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών 
(ΓΤΟ) και γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.
Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η Ομάδα των Πρα-
σίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας αντιτίθεται 
στους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ):

 Οι ΓΤΟ είναι νέοι οργανισμοί που είναι αδύνατο 
να ελεγχθούν μόλις ελευθερωθούν στο φυσικό περι-
βάλλον, στο οποίο μπορούν να προκαλέσουν μη ανα-
στρέψιμη γενετική μόλυνση, καταστρέφοντας το σύ-
νολο της γεωργίας μας και των διατροφικών συστη-
μάτων.

 Οι επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον και στην 
υγεία είναι απρόβλεπτες.

 Οι ΓΤΟ χρησιμοποιούνται από εταιρείες αγροχημι-
κών προϊόντων για την απόκτηση πατεντών ευρεσιτε-
χνίας για φυτικά είδη (με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο 
κατοχυρώνονται με ευρεσιτεχνία τα βιομηχανικά 
αγαθά), με την πρόφαση ότι αποτελούν νέους οργα-
νισμούς- εφευρέσεις. Οι πατέντες ευρεσιτεχνίας για 
τη ζωή δεν είναι αποδεκτές. 

 Η επέκταση της χρήσης ΓΤΟ θα στερούσε από 
τους γεωργούς τον έλεγχο επί των σπόρων, αφήνο-
ντας τα δικαιώματα ελέγχου των ΓΤΟ σε μια δρά-
κα πολυεθνικών εταιρειών αγροχημικών προϊόντων 
που ασκούν σημαντική επιρροή στο σύστημα εφοδια-
σμού τροφίμων.

 Οι ΓΤΟ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ενός βι-
ομηχανικού συστήματος γεωργίας. Το εν λόγω σύ-
στημα είναι ασύμβατο με μια βιώσιμη προσέγγιση η 
οποία προσανατολίζεται στη διασφάλιση της μακρο-
πρόθεσμης ασφάλειας των τροφίμων για τον πληθυ-
σμό του πλανήτη μας και τη προστασία της βιοποικι-
λότητας.

  Οι πολίτες της ΕΕ αντιτίθενται μαζικά στην καλλι-
έργεια ΓΤΟ και δεν τους θέλουν στο πιάτο τους. Δεν 
υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία ώστε να επιδιώ-
κουν οι εταιρείες να επιβάλλουν τους ΓΤΟ στους πο-
λίτες παρά τη θέλησή τους.

 Οι καλλιέργειες ΓΤΟ δεν είναι αποδοτικές για 
τους γεωργούς, επειδή είτε απαιτούν πιο εκτεταμέ-
νη χρήση φυτοφαρμάκων, είτε περιέχουν ενσωματω-
μένα παρασιτοκτόνα τα οποία έχουν απλώς ως απο-
τέλεσμα να αναπτύσσουν τα παράσιτα νέες αντιστά-
σεις.

Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμ-
μαχίας επιθυμεί την απαγόρευση της ελευθέρωσης 
ΓΤΟ στο περιβάλλον. Πραγματοποιεί εκστρατεία για 
το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και 15 χρόνια και εί-
ναι η μοναδική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
που αντιτίθεται με συνέπεια στη σκόπιμη ελευθέρω-
ση ΓΤΟ.

Χάρη στη συνεχή δραστηριότητα μας για το θέμα 
αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με την κοι-
νωνία των πολιτών της ΕΕ, δεν υπάρχει μέχρι στιγ-
μής καμία επιτυχία για τις εταιρείες βιοτεχνολογίας 
στην ΕΕ και η αντίθεση στους ΓΤΟ αυξάνεται συνε-
χώς στην Ευρώπη.

Πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες συνενώνουν τις 
δυνάμεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν ένα 
ισχυρό δίκτυο, αγωνιζόμενες υπέρ της δημιουργίας 
ζωνών ελεύθερων από ΓΤΟ και της χρήσης μη μολυ-
σμένων σπόρων. Μόνο δύο γενετικά τροποποιημένες 
καλλιέργειες έχουν επιτραπεί να φυτεύονται στην ΕΕ 
τα τελευταία 15 χρόνια (γενετικά τροποποιημένος 
αραβόσιτος και γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πα-
τάτας) και καλλιεργούνται πολύ περιορισμένα, εκτός 
από την Ισπανία. 

Ενώ σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ οι ΓΤΟ που 
περιέχονται σε προϊόντα τροφίμων θα πρέπει να επι-
σημαίνονται, θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέ-
τρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι πολίτες 
μπορούν να επιλέξουν τροφές χωρίς ΓΤΟ.

ΚΙΝδΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΜφΙΛΕΓΟΜΕ-
ΝΕΣ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΤΟ              
Οι εκτιμήσεις κινδύνου των ΓΤΟ στην ΕΕ είναι αμφι-
σβητήσιμες. Υποτίθεται ότι οι ΓΤΟ λαμβάνουν έγκρι-
ση μόνο εφόσον υποβληθούν σε λεπτομερή επιστη-
μονική εκτίμηση κινδύνου. Πολυάριθμες ΜΚΟ έχουν 
αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), η οποία είναι αρμόδια 
για την αξιολόγηση των ΓΤΟ, αμαυρώνεται από συ-
γκρούσεις συμφερόντων. Το γεγονός αυτό θέτει σο-
βαρά ερωτήματα για τις μεθόδους αξιολόγησης των 
ΓΤΟ που χρησιμοποιεί η EFSA, καθώς και για τα συ-
μπεράσματά της σχετικά με την ασφάλεια των ΓΤΟ.

Θα πρέπει να διεξαχθεί πλήρης, ανεξάρτητη αναθε-
ώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών εκτίμησης κιν-
δύνου και όλων των εγκρίσεων που έχουν ληφθεί για 
ΓΤΟ. Οι άδειες που έχουν ήδη δοθεί για ΓΤΟ θα πρέ-
πει να ανασταλούν και όλες οι μελλοντικές αξιολογή-
σεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πλήρεις κοι-
νωνικοοικονομικές συνέπειες της εισαγωγής ΓΤΟ στη 
γεωργία και το περιβάλλον, διερευνώντας σε βάθος 
τα υποτιθέμενα οφέλη των ΓΤΟ για το σύνολο της 
κοινωνίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ                  
Παρόλο που η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί την επισή-
μανση των προϊόντων τροφίμων που περιέχουν ΓΤΟ, 
δυστυχώς η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για τα ζώα 
που τρέφονται με ΓΤΟ ή τα προϊόντα τροφίμων που 
προέρχονται από τα εν λόγω ζώα. Ως εκ τούτου, με-
γάλες ποσότητες ΓΤΟ εισέρχονται στην τροφική αλυ-
σίδα μέσω των ζωοτροφών, ενώ οι καταναλωτές πα-
ραμένουν στο σκοτάδι. Μόνο ορισμένα κράτη μέλη 
(η Αυστρία, η Γαλλία και η Γερμανία) έχουν υιοθε-
τήσει κανονισμούς που επιτρέπουν στους παραγω-
γούς, εφόσον το επιθυμούν, να θέτουν επισήμανση 
στα προϊόντα που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν 
έχουν τραφεί με ΓΤΟ. Συνεπώς, πολύ λίγες πληρο-
φορίες για την παρουσία ΓΤΟ στην τροφική αλυσίδα 
φθάνουν στο ευρύτερο κοινό, ενώ όλοι οι καταναλω-
τές θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα και την ευκαιρία 
να επιλέγουν τρόφιμα που δεν περιέχουν ΓΤΟ. 
Αυτό θα επιτρέψει να μειωθεί η εξάρτησή μας από τις 
εισαγωγές σόγιας και θα βοηθήσει την Ευρώπη να γί-
νει πιο αυτάρκης όσον αφορά τις φυτικές πρωτεΐνες. 

ΟΙ ΓΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ    
Λόγω της αναπόφευκτης επιμόλυνσης από καλλιέρ-
γειες ΓΤΟ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επιτρέ-
ψει να περιέχονται στις ζωοτροφές μικρές ποσότητες 
ΓΤΟ που δεν έχουν εγκριθεί από την ΕΕ. Επίσης, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει επί του παρόντος μια 
εξίσου ανεκτική προσέγγιση για τα προϊόντα τροφί-
μων, η οποία θα επιτρέπει την παρουσία ΓΤΟ που δεν 
έχουν εγκριθεί από την ΕΕ σε προϊόντα τροφίμων σε 
επίπεδα έως και 0,1% χωρίς να ενημερώνονται οι κα-
ταναλωτές. Αυτή η κίνηση θα υπονομεύσει ολόκληρη 
τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων της ΕΕ, την αρχή 
της πρόληψης και το δικαίωμα των καταναλωτών να 
επιλέγουν τρόφιμα που δεν περιέχουν ΓΤΟ. Η ΕΕ θα 
πρέπει να εφαρμόσει πολιτική μηδενικής ανοχής για 
τους μη εγκεκριμένους ΓΤΟ.

© Photo European Parliament

©
 R

en
é 

M
an

si

©
 N

an
cy

 L
ou

ie

Leaflet-GMO-Free-Gk.indd   2-3 18/03/13   09:39



ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΛΙ                  
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι το μέλι 
που μολύνεται από γύρη γενετικά τροποποιημένου 
καλαμποκιού είναι παράνομο και δεν θα πρέπει να πω-
λείται εντός της ΕΕ. Τα προβλήματα που ανακύπτουν 
σε σχέση με το μολυσμένο μέλι επισημαίνουν σαφώς 
την ασυμβατότητα μεταξύ γενετικά τροποποιημένων 
και μη γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Στο 
μεταξύ, το παράνομο μολυσμένο με γενετικά τροπο-
ποιημένους οργανισμούς μέλι πωλείται στα καταστή-
ματα της ΕΕ χωρίς να ενημερώνονται οι καταναλω-
τές. Η καλλιέργεια ΓΤΟ θα πρέπει να σταματήσει προ-
κειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση και να προστα-
τευτούν τα μελίσσια, οι μελισσοκόμοι και το μέλι. Κα-
νένας ΓΤΟ δεν θα πρέπει να λάβει έγκριση έως ότου 
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι επιμόλυνσης.

ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΤΟ             
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εγκριθούν νέες καλ-
λιέργειες ΓΤΟ στην ΕΕ. Έξι νέες ποικιλίες γενετικά 
τροποποιημένου καλαμποκιού έχουν ήδη γίνει δε-
κτές από την EFSA (η οποία ουσιαστικά δεν εξέδωσε 
ποτέ αρνητική γνωμοδότηση για τους ΓΤΟ) και βρί-
σκονται επί του παρόντος στα τελικά στάδια της δι-
αδικασίας έγκρισης. Καθώς μόνο δύο γενετικά τρο-
ποποιημένοι σπόροι έχουν λάβει έγκριση για καλλιέρ-
γεια στην ΕΕ κατά τα τελευταία 15 έτη, η έγκριση τό-
σων πολλών νέων γενετικά τροποποιημένων ποικιλι-
ών θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να εγκρίνει νέ-
ους σπόρους ΓΤΟ έως ότου ελεγχθούν λεπτομερώς 
και βελτιωθούν σημαντικά οι διαδικασίες αξιολόγη-
σης και έγκρισης.

ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙδΙΟΚΤΗΣΙΑ               
Υποστηρίζοντας ότι οι γενετικά τροποποιημένοι σπό-
ροι αποτελούν «εφευρέσεις», οι ε τ α ι -
ρείες βιοτεχνολογίες έχουν πε-
τύχει να διασφαλίζουν πατέ-
ντες ευρεσιτεχνίας και ως εκ 
τούτου να αποκτούν αποκλει-
στικά δικαιώματα πνευματι-
κής ιδιοκτησίας σε ποικιλίες 
φυτών. Με βάση αυτό το προη-
γούμενο, η ίδια βιομηχανία επι-
διώκει πλέον να κατοχυρώσει με 
πατέντες ευρεσιτεχνίας συμβα-
τικές μεθόδους εκτροφής και συμ-
βατικές ποικιλίες φυτών, διεκδικώντας δ ι -
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις μορφές ζωής. 
Αυτή η πρακτική θα πρέπει οπωσδήποτε να κηρυχθεί 
παράνομη στην ΕΕ, επειδή η ζωή δεν μπορεί να θεω-
ρείται «εφεύρεση» ούτε να αντιμετωπίζεται ως εμπο-
ρικό προϊόν.

Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας μάχεται για: 
 μια Ευρώπη χωρίς Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς 
 να δοθεί ένα τέλος στις συγκρούσεις συμφερόντων στους κόλπους της EFSA
  να πραγματοποιείται εκτίμηση κινδύνου με βάση ανεξάρτητη επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη η οποία να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αυστηρότητα και 
πολυεπιστημονικότητα
 την επισήμανση των προϊόντων που προέρχονται από ζώα τα οποία τρέφονται με ΓΤΟ
  μια πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στους μη εγκεκριμένους ΓΤΟ που 
περιέχονται σε προϊόντα τροφίμων
  την προστασία των μελισσιών, των μελισσοκόμων και του μελιού από τη μόλυνση 
με ΓΤΟ
 να μην εγκριθεί κανένας νέος ΓΤΟ
  να απαγορευθούν όλες οι πατέντες ευρεσιτεχνίας επί της ζωής και των μορφών 
ζωής.

gmo.greens-efa.eu
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