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Της Ελληνικής Δημοκρατίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από το Γεώργιο Κανελλόπουλο, Νομικό

Σύμβουλο του Κράτους και την Αντωνία-Ευανθία Βασιλοπούλου, Δικαστική Πληρεξούσια Α' του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αντίκλητο τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο (rue

Marie Αdelaϊde 25, Luxembourg).

ΣΤΗΝ γΠΟΘΕΣΗ C·528/16

Αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης του Conseil dΈΙat (Γαλλία) στην υπόθεση με διαδίκους τις

ενώσεις La Confederation Paysanne, Le reseau des semences paysannes, Les amis de la ΤθΠθ

France Le collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSVF 49, OGM Oangers,

Vigilance OGM33, Fθderation Nature et Progres αφ'ενός και τους Premier Ministre και Ministre de

l'Agriculture, de I'agroalimentaire et de la foret αφ'ειέρου.

Η Ελληνική Δημοκρατία δηλώνει ότι αποδέχεται - σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφοι 2 και 4 του

Κανονισμού Διαδικασίας του ΔΕΕ την κοινοποίηση δικογράφων και εγγράφων μέσω της

ηλεκτρονικής εφαρμογής e-curia

Στην παραπάνω υπόθεση, η Ελληνική Δημοκρατία έχει την τιμή να υποβάλει στο Δικαστήριό σας τις

ακόλουθες παρατηρήσεις.

Ι. Σύντομο ιστορικό και το προδικαστικό ερώτημα

Ι
Ι
!

1
1. Τα προδικαστικά ερωτήματα τίθενται στο πλαίσιο προσφυγής ακυρώσεως κατά της σιωπηρής

απορριπτικής απόφασης του Πρωθυπουργού να καταργήσει τις διατάξεις του άρθρου 0.531-2 του

code de I'environnement, κατά το μέρος που αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του

ιδίου κώδικα, οι οποίες διέπουν τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, τις ποικιλίες που

προκύπτουν με μεταλλαξιογένεση. Αίτημα των προσφευγουσών ενώσεων, πέραν της ακύρωσης, είναι

να υποχρεωθεί ο Πρωθυπουργός να επιβάλει προσωρινή αναστολή σε σχέση με τις φυτικές ποικιλίες

που έχουν καταστεί ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα κατόπιν μεταλλαξιογενέσεως.

2. Η επίδικη εθνική διάταξη έχει θεσπισθεί, μεταξύ άλλων, για τη μεταφορά της οδηγiας 2001/18/ΕΚ

της 12ηςΜαρτίου 2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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3. Το παραπέμπον το ερώτημα Δικαστήριο, δέχεται σχετικά με την εκτίμηση των επικαλούμενων

κινδύνων ότι μετά την έκδοση της ανωτέρω οδηγίας έχουν αναπτυχθεί νέες μέθοδοι γενετικής

<"'",τροποποιήσεως. Αρχικώς αναπτύχθηκε η τυχαία μεταλλαξlογένεση με την υποβολή φυτικών

c>:.... \υττάρων σε χημικούς ή φυσικούς μεταλλαξlογόνους παράγοντες, όπως οι ιονίζουσο; ακτινοβολίες,
/"\ \

.> 'i~?1 κατόπιν η κατευθυνόμενη μεταλλαξlογένεση ή επεξεργασία του γονιδιώματος, με τις επιμέρους

qίακρίσεις της κατευθυνόμενης μεταλλαξlογενέσεως ολιγοκουκλεοτιδίου κσ: της κατευθυνόμενης με
/

// νουκλεάση μεταλλαξlογενέσεως, που επιτρέπουν, χάρη στη γενετική μηχανική, να προκληθεί μια

συγκεκριμένη μετάλλαξη σε ένα γονίδιο στόχο χωρίς την εισαγωγή ξένων γονιδίων. Κατά την εξέταση

των επιμέρους σ.τιάσεων των ηροσφωνουσών το Δικαστήριο κρίνει ότι υφίστανται σοβαρά

ερμηνευτικά ζητήματα του δικαίου της Ευρωπαl'κής Ένωσης.

4. Στο πλαίσιο αυτό κο! σύμφωνα με το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, υποβάλλονται τα ακόλουθα προδικαστικά

ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών 2001/18/ΕΚ της 12ης Μαρτίου 2001 και 2002/53/ΕΚ

της 13ης lουνίου 2002 ειδικώς στην περίπτωση των οργανισμών που προκύπτουν με

μεταλλαξlογένεση, :

«1. Συνιστούν οι οργανισμοί που προκύπτουν με μεταλλαξlογένεση γενετικώς τροποποιημέ-

νους οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 2, της οδηγίας [200111 ΒΙΕΚ), μολονότι

απαλλάσσονται δυνάμει του άρθρου 3 και του παραρτήματος / Β της οδηγίας από τις

υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την ελευθέρωση και τη διάθεση στην αγορά γενετικώς

τροποποιημένων οργανισμών; Ειδικότερα, μπορούν οι τεχνικές της μεταλλαξlογενέσεως, και

δη οι νέες τεχνικές κατευθυνόμενης μεταλλαξιογενέσεως που εφαρμόζουν διαδικασίες

γενετικής μηχανικής, να θεωρηθούν ως τεχνικές που απαριθμούνται στο παράρτημα / Α, στο

οποίο παραπέμπει το άρθρο 2; Πρέπει, κατά συνέπεια, τα άρθρα 2 και 3 και τα παραρτήματα / Α

και / Β της οδηγίας 2001118, να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι εξαιρούν από τα μέτρα

προφυλάξεως, εκτιμήσεως των επιπτώσεων και ιχνηλασιμότητας όλους τους γενετικώς

τροποποιημένους οργανισμούς και σπόρους που προκύπτουν με μεταλλαξιογένεση, ή μόνον

τους οργανισμούς που προκύπτουν με τις συμβατικές μεθόδους τυχαίας μεταλλαξιογένεσης με

ιονίζουσα ακτινοβολία ή έκθεση σε μεταλλαξιογόνους χημικούς παράγοντες που υπήρχαν

πριν από την έκδοση των διατάξεων αυτών;

2. Συνιστούν ο/ πο/κιλίες που προκύπτουν με μεταλλαξιογένεση γενετικώς τροποποιημένες

ποικιλίες κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 2002153/ΕΚ, περί του κοινού καταλόγου

ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, οι οποίες δεν απαλλάσσονται από τις

υποχρεώσεις που προβλέπονται από την οδηγία αυτή; Είναι, αντιθέτως, το πεδίο εφαρμογής

της οδηγίας αυτής ίδιο με αυτό των άρθρων 2 και 3 του παραρτήματος /Β της οδηγίας της 12ης

Μαρτίου 2001, και εξαιρούνται από αυτό το πεδίο εφαρμογής και οι ποικιλίες που προκύπτουν

\



,
με μεταλλαξιογένεση από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την εγγραφή γενετικώς

τροποποιημένων ποικιλιών στον κοινό κατάλογο των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών της

οδηγίας της 13ης lουνίου 2002;

'. 3. Αποτελούν τα άρθρα 2 και 3 και το παράρτημα 18 της οδηγίας 20011181ΕΚ, της 12ης Μαρτίου

t

'2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον,

1ατά το μέτρο που εξαιρούν την μεταλλαξιογένεση από το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων

, ""iτoυ προβλέπονται από την οδηγία, μέτρο πλήρους εναρμονίσεως που απαγορεύει στα κράτη

μέλη να υποβάλουν τους οργανισμούς που προκύπτουν με μεταλλαξιογένεση στο σύνολο ή σε

μέρος των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την οδηγία ή σε κάθε άλλη υποχρέωση, ή τα

κράτη μέλη διαθέτουν, ενόψει της μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο, περιθώριο εκτιμήσεως

ώστε να καθορίζουν το καθεστώς που μπορεί να εφαρμοστεί στους οργανισμούς που

προκύπτουν με ματαλλαξιογένεση;

4. Μπορεί να αμφισβητηθεί το κύρος των άρθρων 2 και 3 και των παραρτημάτων ΙΑ και 18 της

οδηγίας 20011181ΕΚ, της 12ης Μαρτίου 2001, υπό το πρίσμα της αρχής της προφυλάξεως η

οποία κατοχυρώνεται με το άρθρο 191, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, κατά το μέτρο που οι διατάξεις

αυτές δεν υποβάλλουν τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς που προκύπτουν με

μεταλλαξιογένεση σε μέτρα προφυλάξεως, εκτιμήσεως των επιπτώσεων και ιχνηλασιμότητας,

εάν ληφθούν υπόψη η εξέλιξη των διαδικασιών γενετικής μηχανικής, η εμφάνιση νέων φυτικών

ποικιλιών που προκύπτουν με τις τεχνικές αυτές και ΟΙ σύγχρονες επιστημονικές αμφιβολίες

ως προς τις επιπτώσεις τους και τους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία

ανθρώπων και ζώων;»

t,
\

ι

\

11.Το κρίσιμο νομικό πλαίσιο

5. Το νομικό πλαίσιο που έχει σημασία για την οριοθέτηση των προδικαστικών ερωτημάτων δεν

αποτελείται μόνον από τις διατάξεις που αφορούν τη «σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον»,

δηλαδή κυρίως την καλλιέργεια και την πώληση Γενετlκώς Τροποποιημένων Οργανισμών (εφεξής

ΠΟ), οι οποίες περιέχονται στην οδηγία 2001/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κο! του Συμβουλίου,

της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση νενεηκώ; τροποποιημένων οργανισμών στο

περιβάλλον κο! την κατάργηση της οδηγίας 9ΟΙ22ΟΙΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι 106, σ 1), η οποία

αποτελεί το κύριο αντικείμενο ερμηνείας στην υπόθεση. Οι κρίσιμες διατάξεις δεν περιορίζονται στην

ανωτέρω οδηγία ούτε μόνο στις διατάξεις της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου. της 13ης loυvίoυ

2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (ΕΕ Ι 193, σ.ί)

ιδωμένες υπό το φως των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου και ειδικώς υπό το φως της αρχής

της προφύλαξης του άρθρου 191 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.
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6. Η απάντηση των προδικαστικών ερωτημάτων επηρεάζει και την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωηαϊκού Κοινοβουλίου κο! του Συμβουλίου, της 22ας

Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα κο! ζωοτροφές (ΕΕ Ι 268 της 18/1012003

σ. 0001 - 0023), με τον οποίο ο νομοθέτης θέλησε να καταστήσει όσο είναι δυνατόν ομοιόμορφη τη

i / ρύθμιση περί των [Τθ, εν μέρει υποκαθιστώντας κο! εν μέρει συμπληρώνοντας τους κανόνες που

_;).>/~/ είχαν εφαρμογή προηγουμένως (Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα P.Mengozzi της 22ας Μαρτίου
.'

./ 2011 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-58/10 έως C-68/10, Monsanto SAS Κ.λπ. EU:C:2011:170,

σκέψη 2).

Ειδικότερα:

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ

7. Η οδηγία 2001/18 κατήργησε και αντικατέστησε την οδηγία 9012201ΕΟΚ, η οποία το πρώτον

εισήγαγε ομοιόμορφο σύστημα για να επιτρέπεται σε κοινοτικό επίπεδο η ελευθέρωση ΓΤΟ στο

περιβάλλον. Ο μηχανισμός που προβλέπει παραμένει σε μεγάλο βαθμό όμοιος με εκείνο της

προηγούμενης οδηγίας.

8. Όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές της σκέψεις και από το άρθρο 1 αυτής που προσδιορίζει το

σκοπό της, η οδηγία έχει εκπονηθεί, μετά από συνεκτίμηση της επιβαλλόμενης προς προστασία της

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος προσοχής στον έλεγχο των κινδύνων που είναι δυνατόν

να προέλθουν από τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στο

περιβάλλον (αιτιολογική σκέψη 5). Περαιτέρω, κατά την εκπόνηση κο! κατά την εφαρμογή της

λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης (σκέψεις 8 και 6 αντίστοιχα).

9. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της οδηγίας ορίζεται ότι: «Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,

νοείται ως: 1. «οργανισμός»: κάθε βιολογική οντότητα ικανή προς αναπαραγωγή rj προς μεταφορά

γενετικού υλικού. 2. ιιγενετlκώς τροποποιημένος οργανισμός (Γτομ: οργανισμός, εξαιρουμένων των

ανθρώπινων όντων, του οποίου το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που δεν συμβαίνει

φυσιολογικά με τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό ανασυνδυασμό. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό.

α) η γενετική τροποποίηση επιτυγχάνεται τουλάχιστον με τη χρησιμοποίηση των τεχνικών του

παραρτήματος Ι Α, μέρος 1,

β) οι τεχνικές του παραρτήματος Ι Α, μέρος 2 δεν θεωρείται ότι οδηγούν σε γενετική

τροποποίηση '".».

10. Περαιτέρω στο άρθρο 3 της οδηγίας ορίζεται ότι: «Εξαιρέσεις 1. Η παρούσα οδηγία δεν

εφαρμόζεται σε οργανισμούς που προκύπτουν με τις τεχνικές γενετικής τροποποίησης του

παραρτήματος Ι Β",,»,

11. Στο Παράρτημα Ι Α Μέρος 1 ορίζεται ότι «Οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης που αναφέρονται

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 1. τεχνικές ανασυνδυaσμένου

\

Ι,
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νουκλεϊκού οξέος στις οποίες περιλαμβάνεται ο σχηματισμός νέων συνδυασμών γενετικού υλικού με

την εισαγωγή μορίων νουκλεϊκού οξέος που παρασκευάζονται, με οιονδήποτε τρόπο, έξω από έναν

,μικροοργανισμό, εντός οιουδήποτε ιού, βακτηριακού πλασμιδίου ή άλλου συστήματος φορέων και με

την ενσωμάτωσή τους σε οργανισμό ξενιστή στον οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων, δεν
j ..~. /

,<:;:' υπάρχουν, ενιίι είναι εντούτοις ικανά να συνεχίσουν την αναπαραγωγή τους, 2., τεχνικές που περιλαμ-

'~·i.Ά::;/βάνουν την άμεση εισαγωγή, σε οργανισμό, κληρονομήσιμου υλικού που παρασκευάζεται εκτός του

μικροοργανισμού και στις οποίες περιλαμβάνεται η μlκροέγχυση, η μακροέγχυση και η

μlκροέγκλεlση, 3. τεχνικές σύντηξης κυττάρων (στις οποίες περιλαμβάνεται η σύντηξη

πρωτοπλαστών) ή υβριδισμού με τις οποίες σχηματίζονται ζώντα κύτταρα με νέους συνδυασμούς

κληρονομήσιμου γενετικού υλικού, χάρις στη σύντηξη δύο ή περισσοτέρων κυττάρων με τη βοήθεια

μέσων ή μεθόδων που δεν απαντούν στη φύση» , Ενώ στο Μέρος 2 ορίζεται ότι « Οι τεχνικές που

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) οι οποίες δεν φέρονται ως άγουσες σε γενετική

τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγονται τη χρήση μορίων ανασυνδυασμένου

DΝΑ ή γενετlκώς τροποποιημένων οργανισμών παραγόμενων με τεχνικές / μεθόδους άλλες από

αυτές που εξαιρούνται από το παράρτημα ΙΒ: 1. γονιμοποίηση ίπ vitro, 2.. σύζευξη, μεταγωγή,

μετασχηματισμό ή οιαδήποτε άλλη διαδικασία που απαντά στη φύση, 3, πρόκληση πολυπλοειδίας»,

12. Στο δε Παράρτημα Ι Β της οδηγίας ορίζεται ότι «Οι τεχνικές/μέθοδοι γενετικής τροποποίησης

που παράγουν οργανισμούς που εξαιρούνται της οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν

συνεπάγονται τη χρήση μορίων ανασυνδυασμένου DΝΑ ή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών

εκτός αυτών που παράγονται με μία ή περισσότερες από τις τεχνικές/μεθόδους που παρατίθενται

κατωτέρω, είναι οι ακόλουθες: 1. μεταλλαξιογένεση, 2.. σύντηξη φυτικών κυττάρων (στην οποία

συμπεριλαμβάνεται η σύντηξη πρωτοπλαστών) οργανισμών ΟΙ οποίοι μπορούν να ανταλλάξουν

γενετικό υλικό με παραδοσιακές μεθόδους διασταύρωσης»,

13. Όλες οι ανωτέρω διατάξεις έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο με εκείνο των διατάξεων της οδηγίας

9ΟΙ2201ΕΟΚ που αντικατέστησαν.

Η οδηγία 2002/53

14. Η οδηγία 2002/53 «αφορά την αποδοχή των ποικιλιών τείιτλων, κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών,

γεωμήλων, καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών σε κοινό κατάλογο ποικιλιών

καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, των οποίων ΟΙ σπόροι προς σπορά ή τα φυτά προς φύτευση

μπορούν να τεθούν σε εμπορία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/54/ΕΚ {του Συμβουλίου,

της 13ης /ουνίου 2002], που αφορά την εμπορία σπόρων τεύτλων προς σπορά {ΕΕ L 193, σ 12], της

οδηγίας 66/401/ΕΟΚ {του Συμβουλίου, της 14ης /ουνίου 1966], που αφορά σπόρους προς σπορά

κτηνοτροφικών φυτών {ΕΕ ειδ. έκδ. 03/001, σ 243], της οδηγίας 66/4 Ο2/ΕΟ Κ {του Συμβουλίου, της



,
6

14ης /ουνίου 1966], που αφορά σπόρους δημητριακών προς σπορά [ΕΕ ειδ. έκδ. 03/002, σ 3]. της

~~:;,qδηγίας 2002/56/ΕΚ [του Συμβουλίου, της 13ης /ουνίου 2002}, που αφορά σπόρους γεωμήλων προς
,,.."] ,
,ψυτεuση [ΕΕ L 193, σ 60], και της οδηγίας 2002/57/ΕΚ [του Συμβουλίου, της 13ης /ουνίου 2002J, που
"jl

_,\~φΌρά σπόρους προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών [ΕΕ L 193, σ 74]» (άρθρο 1
•.,1

,,~ )/jορqyρ~φος 1, αυτής). κατά, την πα~άγραφo 2 TO~ ίδιου, άρθρου, ο εν λόγω κοινός κατάλογος

>.;)j{7ιΞ://καrαρτιζεται βασει των εθνικων καταλογων των κρατων μελων».

::~=:::;.>·15.Το άρθρο 4 της οδηγίας 2002/53, το οποίο καθορίζει ορισμένους όρους που οφείλουν να τηρούν

τα κράτη μέλη για την έγκριση μιας ποικιλίας, προβλέπει, στην παράγραφο 4, τα ακόλουθα: «Οι

γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες κατά την έννοια του άρθρου 2, σημεία 1 και 2, της οδηγίας

90/220/ΕΟΚ γίνονται αποδεκτές μόνον εάν είναι ασφαλείς για την υγεία του ανθρώπου και το

περιβάλλον, κατόπιν λήψεως όλων των κατάλληλων μέτρων». Η εν λόγω διάταξη κρίθηκε απαρα ίτητη

με την αιτιολογική σκέψη ότι «(16) Λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι πλέον

δυνατόν να αναπτυχθούν ποικιλίες μέσω γενετικής τροποποίησης. Συνεπώς, όταν τα κράτη μέλη

αποφασίζουν εάν θα αποδεχτούν γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες κατά την έννοια της

οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση

γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους

τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τη σκόπιμη ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον ... )).

Ο κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003

16. Ο κανονισμός 1829/2003, μεταγενέστερος των ανωτέρω οδηγιών, μολονότι ο τίτλος του μπορεί να

αφήνει να εννοηθεί ότι αφορά μόνο την κατανάλωση ΠΟ ως τροφίμων ή ζωοτροφών, εισήγαγε στην

πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο παρέχει, σε όσους το επιθυμούν, τη

δυνατότητα να λάβουν ενιαία έγκριση, αφορώσα τόσο την καλλιέργεια όσο και τις για διατροφικούς

σκοπούς χρήσεις ενός γενετικώς τροποποιημένου ηροϊόνιο; Επιπλέον, στο σύστημα του

κανονισμού, η χορήγηση της εγκρίσεως δεν γίνεται από ένα επιμέρους κράτος μέλος, αλλά απορρέει

από διαδικασία που διεξάγεται κυρίως σε επίπεδο της Ένωσης (προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα

P.Mengozzi της 22ας Μαρτίου 2011 στις συνεκδlκαζόμενες υποθέσεις C-58/1 Ο έως C-68/1 Ο,

Monsanto SAS Κ.λπ. EU:C:2011:170, σκέψη 11).

17. Ειδικότερα στο άρθρο 2 του Κανονισμού ορίζεται ότι « 4. ισχύουν οι ορισμοί για τον

"οργανισμό", τη "σκόπιμη ελευθέρωση" και την "αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου" όπως

διατυπώνονται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ' 5. ως "γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός" ("ΓΤΟ")

νοείται ένας γενετικώς 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».·
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1/1.Η εφαρμογή του στην επίδικη περίπτωση

18. Κατά πάγια νομολογία, οι διατάξεις κάθε οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο

:ΆΌ 9ναμφισβήτητα δεσμευτικό, με την απαιτούμενη εξειδίκευση, ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να
,,"'- ;

.. :; ,πληρούται η απαίτηση της ασφάλειας δικαίου (απόφαση της 19ηςΔεκεμβρίου 2013 στην υπόθεση c-1,:··7 /281/11, Επιτροπή κατά Πολωνίας, EU:C:2013:855, σκέψη 101 και εκεί αναφερόμενες αποφάσεις

Ά~~/ ιδίως, αποφάσεις της 3ης Μαρτίου 2011, C-5OΙ09, Επιτροπή κατά lρλανδίας, Συλλογή 2011, σ. 1-873,

σκέψη 46, καθώς και της 27ης Οκτωβρίου 2011, C-362/10, Επιτροπή κατά Πολωνίας, σκέψη 46 και

εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

19. Η ασφάλεια δικαίου, που συνιστά θεμελιώδη αρχή του δικαίου της Ένωσης, επιβάλλει κάθε

ρύθμιση να είναι σαφής και ακριβής, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν σαφώς τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να λαμβάνουν κατά συνέπεια τα μέτρα τους (αποφάσεις

ΙΑΤΑ και ELFAA C-344/04, EU:C:2006:10, σκέψη 68, καθώς και The International Association of

Independent Tanker Owners κ,λπ, C-308/06, EU:C:2008:312, σκέψη 69), Η αρχή της ασφάλειας του

δικαίου δεν επιβάλλει τον αποκλεισμό κάθε αμφιβολίας όσον αφορά την ερμηνεία ενός κανόνα.

Σημασία έχει κυρίως το αν η σχετική νομική πράξη είναι τόσο ασαφής που καθιστά αδύνατη την

άρση, με επαρκή βεβαιότητα, τυχόν επιφυλάξεων ως προς την έκταση εφαρμογής ή την έννοια της

διατάξεως (απόφαση Βέλγιο κατά Επιτροπής, C-11 0/03, EU:C:2005:223, σκέψη 31).

20. Στην περίπτωση, μάλιστα, των οδηγιών, είναι εύλογο ότι όταν είναι σαφείς και ακριβείς σε τέτοιο

βαθμό, ώστε να μην καταλείπεται περιθώριο στον εθνικό νομοθέτη να προβεί σε ρύθμιση κατά την

ενσωμάτωσή τους στην εθνική έννομη τάξη, ζήτημα ερμηνείας των ρυθμίσεων που διαλαμβάνουν

δύσκολα θα μπορούσε να τεθεί,

21. Εξάλλου, αφετηρία της ερμηνείας διατάξεως συνιστά η γραμματική της διατύπωση

22. Στην προκειμένη περίmωση γίνεται σαφές από τη γραμματική ερμηνεία των άρθρων 2 και 3 και

των παραρτημάτων Ι Α και Ι Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ότι όλοι οι γενετικώς τροποποιημένοι

οργανισμοί και σπόροι που προκύπτουν από μεταλλαξιογένεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

παράρτημα ΙΒ της οδηγίας εξαιρούνται από τα μέτρα προφυλάξεως, εκτιμήσεως των επιπτώσεων και

ιχνηλασιμότητας που προβλέπει η οδηγία αυτή Η εξαίρεση δε αυτή, στενά μεν ερμηνευτέα, σε κάθε

περίπτωση είναι απόλυτη και δεν θα μπορούσε να σχετικοποιηθεί λόγω της τυχόν εμφάνισης νέων

μεθόδων μεταλλαξιογένεσης, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιόζουν αυξημένους κινδύνους. Ο

ενωσιακός νομοθέτης, ο οποίος διαθέτει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, δύναται, εφόσον

απαιτείται ιδίως από τους κανόνες της ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές που διέπουν την οδηγία, να

προβλέψει ειδικότερες διατάξεις για τις νέες μεθόδους, Ερμηνευτικός, όμως, περιορισμός από τον

εφαρμοστή των σχετικών διατάξεων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, θα ενείχε κινδύνους για την

ασφάλεια του δικαίου,

\

,
,
~.

~:



23. Τούτο ισχύει ακόμα περισσότερο καθόσον οι διατάξεις του μεταγενέστερου Κανονισμού

1829/2003 παραπέμπουν στους ορισμούς που περιλαμβάνονται στην οδηγία Στην περίπτωση αυτή

γινετοι σαφές ότι ο ιδιος ο ενωσιακός νομοθέτης επιβεβαιώνει ότι η διάταξη της οδηγίας είναι

απολύτως σαφής και ακριβής, ώστε να μπορει να ηαρόγε: τα αποτελέσματα της άμεσης ισχύος και

;?': εφαρμογής, τα οποία προσιδιάζουν σε Κανονισμό
,/

/24. Εξάλλου, το Δικαστήριο έχει ήδη αιιοφανθε: ότι από το άρθρο 4, παράγραφος 4 της οδηγίας

2002/53 προκύπτει ότι η εγγραφή νενεηκώ; τροποποιημένων ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο

ποικιλιών δεν μπορει να αποτελέσει αντικείμενο μέτρου γενικής απαγόρευσης καθώς και ότι τυχόν

άρνηση εγγραφής μιας ποικιλιας στον εν λόγω εθνικό κατάλογο για τον λόγο και μόνο ότι εμφανίζει το

χαρακτηριστικό ότι εIνaι γενετικώς τροποποιημένη δεν δικαιολογείται παρά μόνον αν δεν έχουν

ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, πράγμα που,

δεν μπορεί να ουμβοίνε! μεταξύ άλλων, όταν μια ποικιλία έχει λάβει έγκριση χορηγηθείσα βάσει των

διατάξεων της οδηγίας 2001/18 (απόφαση της 16ης lουλίου 2009 στην υπόθεση C-165/08, Επιτροπή

κατά Πολωνίας, EU:C:2009:473, σκέψη 63).

25. Η εν λόγω νομολογία επιβεβαιώνει ότι το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2002/53 και 2001/18 που

αντικατέστησε την οδηγία 901220, όπως άλλωστε και εκείνο του μεταγενέστερου Κανονισμού

1829/2003 όσον αφορά τους Π'Ο είναι ταυτόσημο. Το αντίθετο θα δημιουργούσε αμφιβολία ως προς

την έννοια του πα στην ενωσιακή έννομη τάξη, καθώς και ως προς το πεδίο εφαρμογής των

προβλεπόμενων από τον ενωσιακό νομοθέτη περιορισμών όσον αφορά τους εν λόγω οργανισμούς

που επιβάλλουν οι αρχές της προφύλαξης, της προληπτικής δράσης και της προστασίας της

ανθρώπινης υγειας και του περιβάλλοντος. Πράγματι, τυχόν διαφοροποίηση στο ΠΕδίο Εφαρμογής

των σχετικών διατάξΕων δεν δικαιολογείται, καθόσον αυτές αποτελούν εκφάνσεις των διαφορετικών

πτυχών της προστασίας που επιβάλλουν οι ανωτέρω αρχές του ενωσιακού δικαίου σε κάθε

περίπτωση κατά την οποία τίθεται το ζήτημα της χρήσης των πα.
26. Κατά συνέπεια, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής και από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται

για την εγγραφή γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών στον κοινό κατάλογο των καλλιεργούμενων

φυτικών ειδών της οδηγίας 2002/53 της 13ης lουνίου 2002 οι ποικιλίες που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις

της οδηγίας 901220, τώρα της οδηγίας 2001/18, μεταξύ των οποίων και οι ποικιλίες που προκύπτουν

με μεταλλαξlογένεση.

27. Περαιτέρω, με δεδομένο το απολύτως ακριβές περιεχόμενο των σχετικών ορισμών της οδηγίας

2001/18, αλλά και το γεγονός ότι σε αυτούς παραπέμπει και ο μεταγενέστερος αυτής Κανονισμός

1829/2003 είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν περιθώριο εκτιμήσεως, ενόψει της μεταφοράς

στο εθνικό δίκαιο των άρθρων 2 και 3 και του Παραρτήματος 18 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ της 12ης

Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γΕνΕτlκώς τροποποιημένων οργανισμών στο ΠΕριβάλλον,



<)

ώστε να καθορίζουν το καθεστώς που μπορεί να εφαρμοστεί στους οργανισμούς που προκύπτουν με

μεταλλαξlογένεση,

28. Εξάλλου, οι λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, αποτελούν, ακριβώς, το

; ανυκείμενο της οδηγίας 2001/18 (απόφαση της 16ης lουλίου 2009, στην υπόθεση C-165/08, Επιτροπή

~άτά Πολωνίας, EU:C:2009:473, σκέψη 55 και υπό το πνεύμα αυτό, απόφαση της 19ης Μαρτίου
/'

1998, C-1/96, Compassion in World Farming, Συλλογή 1998, σ, 1-1251, σκέψη 66), Μια σωστή

εκτίμηση της αρχής της προφυλάξεως την οποία υπηρετεί η οδηγία αυτή προϋποθέτει, πρώτον, τον

προσδιορισμό των δυνητικώς αρνητικών για την υγεία και το περιβάλλον συνεπειών των οργανισμών

που προκύπτουν από μεταλαξιογένεση καθώς και συνολική αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία

και το περιβάλλον βάσει των πλέον αξιόπιστων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και

πρόσφατων αποτελεσμάτων της διεθνούς έρευνας (βλ. απόφαση της 28ης lανουαρίου 201 Ο,

C-333/08, Επιτροπή κατά Γαλλίας, EU:C:2010:44, σκέψη 92 και εκεί ηοραηθέμενη νομολογία),

29. Οσάκις αποδεικνύεται αδύνατο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ύπαρξη ή η έκταση του

προβαλλόμενου κινδύνου λόγω της ανεπαρκούς, αλυσιτελούς ή ανακριβούς φύσεως των

αποτελεσμάτων των μελετών, και η πιθανότητα πραγματικής προσβολής της δημόσιας υγείας και του

περιβάλλοντος εξακολουθεί να υπάρχει στην περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου αυτού, η αρχή της

προφυλάξεως δικαιολογεί τη λήψη περιοριστικών μέτρων με την επιφύλαξη ότι τα μέτρα αυτά δεν

δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις και είναι αντικειμενικά (απόφαση της 6ης Μαίου 2016, στην

υπόθεση Pillbox C-477/14, EU:C:2016:324, σκέψη 55 και απόφαση Neptune Distribution, C-157/14,

EU:C:2015:823, σκέψεις 81 και 82), Δηλαδή ο νομοθέτης της Ένωσης μπορεί, βάσει της αρχής

της προφύλαξης, να λάβει μέτρα προστασίας χωρίς να αναμένει να αποδειχθεί πλήρως η

πραγματικότητα και η σοβαρότητα των κινδύνων αυτών (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση Επιτροπή

κατά Γαλλίας, σκέψη 91),

30. Σε μια υπόθεση όμως όπως αυτή της κύριας δίκης, δεν προκύπτει ότι ενώπιον του εθνικού

δικαστηρίου έχουν τεθεί επιχειρήματα, ερειδόμενα επί συγκεκριμένων επιστημονικών στοιχείων,

αποτελεσμάτων μελετών, τα οποία να δικαιολογούν τη διαφοροποίηση μεταξύ των οργανισμών που

προκύπτουν από μεταλλαξlογένεση, όπως ήταν γνωστή στον ενωσιακό νομοθέτη κατά το χρόνο

θέσπισης των κρίσιμων κειμένων και εκείνων που προκύπτουν από μεταλλαξlογένεση, όπως αυτή

έχει εξελιχθεί, Πράγματι, στο ερώτημά του το εθνικό δικαστήριο αναφέρεται σε επιστημονικές

αμφιβολίες, ενώ ουδόλως μνημονεύονται στην απόφαση συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία και

μελέτες, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να στοιχειοθετήσουν ενδεχόμενους σοβαρούς

κινδύνους που θα δικαιολογούσαν τη λήψη περιοριστικών μέτρων, Αντίθετα, στις σκέψε«, 25-29 της

απόφασης του παραπέμποντος το ερώτημα δικαστηρίου, όπου παρατίθενται οι σχετικοί κίνδυνοι οι

,
Ι

,
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οποίοι στοιχειοθετούν το αίτημα ελέγχου του κύρους της οδηγίας δεν γίνείOl καμία αναφορά σε

επιστημονικά στοιχεία, επί των οποίων ερε'δειο: η εκτίμηση για την ύπαρξη περαιτέρω κινδύνων.

31. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το κύρος των άρθρων 2 και 3 και των παραρτημάτων

Ι Α και Ι Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, της 12ης Μαρτίου 2001, υπό το πρίσμα της αρχής της

προφυλάξεως η οποία κατοχυρώνεται με το άρθρο 191, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, κατά το μέτρο που οι

διατάξεις αυτές δεν υποβάλλουν τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς που προκύπτουν με

μεταλλαξιογένεση σε μέτρα προφυλάξεως, εκτιμήσεως των επιπτώσεων και ιχνηλασιμότητας, ακόμα

και εάν ληφθούν υπόψη η εξέλιξη των διαδικασιών γενετικής μηχανικής, η εμφάνιση νέων φυτικών

ποικιλιών που προκύπτουν με τις τεχνικές αυτές και οι σύγχρονες επιστημονικές αμφιβολίες ως προς

τις επιπτώσεις τους και τους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία ανθρώπων και

ζώων.

Ι

νι. Προτεινόμενη απάντηση

32. Με βάση τα προεκτεθέντα, έχουμε την άποψη ότι στα ερωτήματα του Δικαστηρίου, πρέπει να

δοθεί η ακόλουθη απάντηση:

« 1. Τα άρθρα 2 και 3 και τα παραρτήματα / Α και / 8 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ πρέπει να

ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι εξαιρούν από τα μέτρα προφυλάξεως, εκτιμήσεως των

επιπτώσεων και ιχνηλασιμότητας, όλους τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και

σπόρους που προκύπτουν από μεταλλαξιογένεση.

2. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/53/ΕΚ είναι το ίδιο με αυτό της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ η

οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2001/18/ΕΚ και επομένως είναι το ίδιο και με αυτό των

άρθρων 2 και 3 του παραρτήματος / 8 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ της 12ης Μαρτίου 2001, και

εξαιρούνται από αυτό το πεδίο εφαρμογής και οι ποικιλίες που προκύπτουν με

μεταλλαξιογένεση από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την εγγραφή γενετικώς

τροποποιημένων ποικιλιών στον κοινό κατάλογο των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών της

οδηγίας της 13ης /ουνίου 2002.

3. Τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν περιθώριο εκτιμήσεως, ενόψει της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

των άρθρων 2 και 3 και του Παραρτήματος 18 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ της 12ης Μαρτίου 2001,

για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, ώστε να

καθορίζουν το καθεστώς που μπορεί να εφαρμοστεί στους οργανισμούς που προκύπτουν με

μεταλλαξιογένεση.



!!

4. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το κύρος των άρθρων 2 και 3 και των παραρτημάτων Ι Α και Ι Β

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, της 12ης Μαρτίου 2001, υπό το πρίσμα της αρχής της προφυλάξεως η

οποία κατοχυρώνεται με το άρθρο 191, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, κατά το μέτρο που οι διατάξεις

αυτές δεν υποβάλλουν τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς που προκύπτουν με

μεταλλαξιογένεση σε μέτρα προφυλάξεως, εκτιμήσεως των επιπτώσεων και ιχνηλασιμότητας,

ακόμα και εάν ληφθούν υπόψη η εξέλιξη των διαδικασιών γενετικής μηχανικής, η εμφάνιση

νέων φυτικών ποικιλιών που προκύπτουν με τις τεχνικές αυτές και οι σύγχρονες επιστημονικές

αμφιβολίες ως προς τις επιπτώσεις τους και τους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και

την υγεία ανθρώπων και ζώων.

Αθήνα, 181ανουαρίου 2017

Οι πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας

όπουλος
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