
€3
6.5 

εκατομμύρια

έξοδα για λόμπι

Οι τρεις
μεγάλοι

ΕΝ
Η

Μ
ΕΡ

Ω
ΣΗ

  |
  Δ

εκ
έμ

βρ
ιο

ς 
20

21

 
 
Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ  
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Γνωρίζουμε πώς μπορεί να διορθωθεί το προβληματικό 
παγκόσμιο σύστημα τροφίμων. Χρειαζόμαστε την 
αγροοικολογία, το σεβασμό και την προστασία της 
βιοποικιλότητας και την εστίαση στην ανθεκτικότητα 
των καλλιεργειών και την ανταλλαγή γνώσεων. 
Χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο να έχει στο 
επίκεντρό του την ποικιλότητα, τη δικαιοσύνη και την 
ισορροπία με τη φύση. 

Οι ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων που αφορούν 
τους νέους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 
(ΓΤΟ) ισχυρίζονται επίσης ότι γνωρίζουν τις απαντήσεις 
– ωστόσο, οι «λύσεις» τους διαφέρουν κατά πολύ από τις 
δικές μας.  

Σύμφωνα με γεωργικές βιομηχανίες όπως η Corteva και 
η Bayer, η τεχνολογία των ΓΤΟ όπως η CRISPR αποτελεί 
τη λύση για την προβληματική βιομηχανία παραγωγής 
τροφίμων – τεχνολογία την οποία περιγράφουν ως 
δημοκρατική, βιώσιμη και απαραίτητη. Εξετάζοντας όμως 
το ζήτημα βαθύτερα, ανακαλύπτουμε ότι οι ΓΤΟ που 
προωθούνται από την Corteva, τη Bayer και άλλες 
επιχειρήσεις είναι αυτοί για τους οποίους οι ίδιες 
κατέχουν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.  

 
 
Περίληψη

υποσημειώσεις: 
 
1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-

for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en 

Οι βιοτεχνολογικές και γεωργικές βιομηχανίες και οι 
ομάδες εκπροσώπησης των συμφερόντων τους πιέζουν 
ήδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να άρει τις ρυθμίσεις που 
αφορούν τους νέους ΓΤΟ και να απορρίψει τα στοιχεία 
που υποδεικνύουν τους σχετικούς κινδύνους. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει τις απαιτήσεις τους και 
φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμη να περιλάβει τις απαιτήσεις 
τους σε μια νέα νομοθεσία, η οποία θα προβλέπει ένα 
αποδυναμωμένο σύστημα ελέγχου ασφαλείας και την 
παράκαμψη της επισήμανσης των ΓΤΟ.1 

Όχι μόνο οι γεωργικές επιχειρήσεις και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσιάζουν τη νέα γενιά ΓΤΟ ως εργαλείο-
κλειδί για τη βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων, 
αλλά επίσης ορισμένες παγκοσμίου εμβέλειας 
βιοτεχνολογικές εταιρείες επιδιώκουν δύο βασικές 
αλλαγές νομικού χαρακτήρα:  

• Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τους νέους ΓΤΟ 
πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα φυτά που 
καλλιεργούνται με συμβατικές μεθόδους τα οποία 
έχουν παρόμοια γενετικά χαρακτηριστικά, προκειμένου 
να αποκτήσουν άνευ προηγουμένου έλεγχο επί των 
φυτών και των σπόρων.  

• Παράλληλα, οι ίδιες εταιρείες επιδιώκουν να κρατούν 
τους γεωργούς και τους καταναλωτές στο σκοτάδι, 
διαθέτοντας τα προϊόντα τους στην αγορά χωρίς 
επισήμανση και ελέγχους ασφαλείας, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του κόστους τους.
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υποσημειώσεις: 
 
2 Breeding Business, the future of plant breeding in the light of developments in patent rights 

and plant breeder’s rights https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1720088  
3 European Commission, 2021. Study on the status of new genomic techniques under Union 

law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16. 
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en  

4 Synbiobeta, 2021. Who Owns CRISPR in 2021? It’s Even More Complicated Than You Think. 

https://synbiobeta.com/who-owns-crispr-in-2021-its-even-more-complicated-than-you-think/  
5 Then, C. 2019. Gentechnikverfahren und Pflanzenzucht: Patente-Kartell für große Konzerne. 

Forum Umwelt & Entwicklung. https://www.forumue.de/wp-
content/uploads/2019/06/5_Neue-Gentechnikverfahren-und-Pflanzenzucht_Then.pdf  

6 IPES-Food, 2017.Too big to feed: Exploring the impacts of mega-mergers, concentration, 
concentration of power in the agri-food sector. https://www.ipes-
food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf 

Σε ποιους 
ανήκουν  
οι ΓΤΟ;

Οι αρχικοί εφευρέτες της τεχνολογίας CRISPR – το 
Ινστιτούτο Broad του MIT, το Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια, το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους και το 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης – βρίσκονται εδώ και χρόνια 
σε διαμάχη για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.4 Ωστόσο, δύο 
άτομα θεωρείται ότι ανέπτυξαν ουσιαστικά την 
τεχνολογία: Η Jennifer Doudna και η Emmanuelle 
Charpentier. Οι Doudna και Charpentier ίδρυσαν τους 
δικούς τους οργανισμούς εκχώρησης δικαιωμάτων το 
2011 και το 2013, με τις επωνυμίες Caribou Biosciences 
και ERS Genomics. Οι οργανισμοί αυτοί στη συνέχεια 
ξεκίνησαν να συνάπτουν συμφωνίες εκχώρησης 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της τεχνολογίας CRISPR με 
διάφορες γεωργικές εταιρείες.  

Η πιο σημαντική από αυτές είναι η DowDuPont (η οποία 
μετονομάστηκε αργότερα σε Corteva και εφεξής θα 
αποκαλείται «Corteva»). Οι συμφωνίες που συνάφθηκαν 
μεταξύ της Corteva και των Caribou Biosciences και ERS 
Genomics χορηγούν στην Corteva το δικαίωμα 
αποκλειστικής χρήσης της τεχνολογίας CRISPR στους 
πλείστους τομείς της γεωργικής παραγωγής. Συνολικά η 
Corteva δημιούργησε γύρω στις 50 κοινοπραξίες 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.5 

Για να αντιληφθούμε το πραγματικό μέγεθος της 
κυριαρχίας τους στον γεωργικό τομέα, το 2017 το 70% 
της βιομηχανίας παραγωγής σπόρων και της αγροχημικής 
βιομηχανίας βρισκόταν στα χέρια τριών και μόνο 
συγχωνευθεισών εταιρειών (Dow-DuPont, Bayer-
Monsanto και ChemChina-Syngenta).6

70%
της βιομηχανίας σπόρων & των     
των αγροχημικών βρίσκεται στα χέρια 
μόνο 3 συγχωνευμένων εταιρειών 
     
 

Dow-DuPont

Bayer-Monsanto 

ChemChina-Syngenta 
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Η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παραχωρεί στους 
κατόχους του αποκλειστικά δικαιώματα επί μιας 
συγκεκριμένης τεχνολογίας ή τεχνικής για περίοδο είκοσι 
ετών. Οι κάτοχοι γίνονται οι «φύλακες των πυλών» της 
τεχνολογίας και της απόδοσής της. Οι υπόλοιποι είτε 
αποκλείονται από τη χρήση της τεχνολογίας είτε 
υποχρεώνονται να καταβάλλουν δικαιώματα και να 
υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς.2 

Η βιομηχανία των νέων ΓΤΟ κυριαρχείται από ορισμένες 
καίριες τεχνολογίες, ωστόσο η πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία με διαφορά είναι η 
CRISPR/Cas (εφεξής αποκαλούμενη «CRISPR»), η οποία 
αντιστοιχεί στο 68,5% των γενετικά τροποποιημένων 
φυτών.3 Από τότε που ξεκίνησαν να διατίθενται άδειες 
εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την CRISPR, 
μία μεγάλη επιχείρηση αγοράζει τα δικαιώματα για να 
διατηρήσει τον έλεγχο της εν λόγω τεχνολογίας: η Corteva. 
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υποσημειώσεις: 
 
7 Montenegro de Wit, Maywa; Democratizing CRISPR? Stories, practices, and politics of science 

and governance on the agricultural gene editing frontier. Elementa: Science of the 
Anthropocene 1 January 2020; 8 9. doi: https://doi.org/10.1525/elementa.405  

8 McDougall, P. 2011. The cost and time involved in the discovery, development and 
authorisation of a new plant biotechnology derived trait. https://croplife.org/wp-
content/uploads/2014/04/Getting-a-Biotech-Crop-to-Market-Phillips-McDougall-Study.pdf  

9 Roseboro, K. 2013. GE Seed Monopoly, PCC Markets, 2013. 
https://www.pccmarkets.com/sound-consumer/2013-09/ge_seed_monopoly/  

10 M Torshizi, J Clapp, 2021. Price effects of common ownership in the seed sector.  
The Antitrust Bulletin 66 (1), 39-67. 
https://scholar.archive.org/work/adkkm2pplff2hhnryyrfcpm7z4/access/wayback/https://s3-
eu-west-1.amazonaws.com/pstorage-sage-
1076303800/26154901/sjpdf1abx10.1177_0003603X20985783.pdf 

11 Commission Staff Working Document SWD/2013/0162 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=SWD:2013:0162:FIN  

12 FAO, 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. 
https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf  

13 Ibid 
14 Hilbeck, A., Lebrecht, T., Vogel, R. et al. Farmer’s choice of seeds in four EU countries under 

different levels of GM crop adoption. Environ Sci Eur 25, 12 (2013). 
https://doi.org/10.1186/2190-4715-25-12  

15 https://www.centerforfoodsafety.org/issues/303/seeds/the-role-of-ge-seeds-and-the-patent-
system  

16 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190912IPR60934/no-patents-on-
naturally-obtained-plants-and-seeds  

17 Zhou, W. The Patent Landscape of Genetically Modified Organisms, 2015. 
https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/the-patent-landscape-of-genetically-modified-organisms/ 

Η Jennifer Doudna, μια εκ των εφευρετών της CRISPR, 
αποκάλεσε την τεχνολογία αυτή «εργαλείο 
εκδημοκρατισμού»,7 επειδή είναι φθηνότερη και ευκολότερο 
να χρησιμοποιηθεί και ως εκ τούτου, θεωρητικά, θα 
μπορούσε να καταστεί προσβάσιμη σε ερευνητές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στην πραγματικότητα, 
όλες οι τεχνολογίες και τα φυτά που παράγονται με αυτές 
προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Για να εξερευνήσουν τη χρήση ή τα οφέλη της 
τεχνολογίας CRISPR, οι ερευνητές και άλλες εταιρείες 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας. Και οι 
άδειες για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά 
συνοδεύονται από υψηλά τέλη.8 Με άλλα λόγια, οι κάτοχοι 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι πέρα για πέρα 
ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι οι ερευνητές και οι 
ΜΜΕ με σκληρή δουλειά εφευρίσκουν νέες καινοτομίες 
– ωστόσο, για να αξιοποιήσουν τις ανακαλύψεις τους, οι 
ΜΜΕ συνήθως καταλήγουν να συνεταιρίζονται με ή να 
εξαγοράζονται από μια μεγαλύτερη εταιρεία.  

Μακροπρόθεσμα, το εν λόγω επιχειρηματικό μοντέλο όχι 
μόνο αποκλείει την πρόσβαση πολλών μικρότερων 
οργανισμών στις τεχνολογίες ΓΤΟ, αλλά επίσης επηρεάζει 
την αγορά, καθιστώντας την πλήρως ελεγχόμενη από έναν 
μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων. 

Η κατοχύρωση τεχνικών γενετικής μηχανικής με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας συνήθως δεν αφορά μόνο την 
ίδια την τεχνολογία, αλλά και τους σπόρους και συχνά 
ακόμα και τα προϊόντα τα οποία παράγονται με τη χρήση 
της εν λόγω τεχνολογίας, καθώς και όλες τις επόμενες 
γενιές που προκύπτουν από αυτήν. Αυτό συνεπάγεται 
αρκετούς κινδύνους για τους μικροκαλλιεργητές. 

Πρώτο, ο έλεγχος της αγοράς των γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι 
σε θέση να αυξάνουν τις τιμές ολοένα και περισσότερο, ενώ 
οι καλλιεργητές μάχονται να ανταγωνιστούν με υψηλότερα 
κόστη για μικρότερο κέρδος.9,10 Στην ΕΕ μόνο, το 2013 
πέντε μεγάλες εταιρείες είχαν τον έλεγχο του 95% της 
αγοράς των σπόρων λαχανικών.11 

Δεύτερο, ο περιορισμός των διαθέσιμων ποικιλιών 
σπόρων και πωλητών μειώνει τη γενετική ποικιλότητα 
των καλλιεργειών, κάτι το οποίο έχει επικίνδυνες 
επιπτώσεις για την ανθεκτικότητά τους έναντι της 
κλιματικής αλλαγής. Η γενετική ποικιλότητα είναι 
ουσιωδώς απαραίτητη για την παραγωγή τροφίμων 
ανθεκτικών σε ασταθείς καιρικές συνθήκες και 
διαφορετικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, το 2014, 9 είδη 
φυτών και μόνο αντιστοιχούσαν στο 66% της παραγωγής.12 

Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 
(FAO) αποδίδει το γεγονός αυτό στη συρρίκνωση της αγοράς. 
«Υπάρχει ευρεία συναίνεση ως προς το ότι, συνολικά, η 
μετάβαση από τα παραδοσιακά συστήματα παραγωγής τα 
οποία χρησιμοποιούν ποικιλίες/διασταυρώσεις των 
καλλιεργητών στα «μοντέρνα» συστήματα παραγωγής τα 
οποία βασίζονται σε ποικιλίες οι οποίες διατίθενται επίσημα 
στην αγορά οδηγεί στη γενετική διάβρωση».13 

Τρίτο, εάν οι ομάδες εκπροσώπησης των συμφερόντων 
της βιομηχανίας των ΓΤΟ κατορθώσουν να πείσουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει τις ρυθμίσεις που αφορούν 
τους νέους ΓΤΟ, οι καλλιεργητές ενδέχεται να χάσουν την 
πρόσβαση στους μη γενετικά τροποποιημένους σπόρους 
τους14, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος της επιμειξίας των 
συμβατικών και βιολογικών σπόρων με ΓΤΟ καθώς και 
της μείωσης των φυτικών ποικιλιών.15 

Τέλος, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τους σπόρους δεν 
αποτελούν κοινή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.16 Μέχρι 
στιγμής, οι ποικιλίες των φυτών διέπονται από τα δικά τους 
συστήματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω 
εργαλείων προστασίας των φυτικών ποικιλιών, με τους 
παραγωγούς σπόρων να έχουν καθορισμένα δικαιώματα 
πρόσβασης στις διάφορες ποικιλίες και τους καλλιεργητές 
να έχουν καθορισμένα δικαιώματα διαφύλαξης των σπόρων 
τους. Εάν ξεκινήσει να εφαρμόζεται το σύστημα των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τους σπόρους στην ΕΕ, τα 
δικαιώματα επί των εν λόγω σπόρων θα περάσουν στα 
χέρια των λιγοστών επιχειρήσεων που τους ελέγχουν. Αυτό 

Τα καρτέλ των 
διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας τρέφουν  
τις µεγάλες επιχειρήσεις 
και όχι τον κόσµο
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υποσημειώσεις: 
 
18 Cogeca, Cibe, Fediol, Fefac, Croplife (Europe), coceral, EFFAB, European Flour Millers, 

Europatat, Plants for the Future, FoodDrinkEurope, Fefana, Starch Europe, Euroseeds, 
Europabio. https://euroseeds.eu/app/uploads/2021/05/21.0268-Final-VC-letter-to-Council-
NGT-Study-21-05-2021.pdf  

19 Source: Transparency register. 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=en&reset=  

20 Ibid.  
21 Source: lobbyfact https://lobbyfacts.eu/ 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Παράδειγμα αποτελεί μια επιστολή από ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων σχετικά με τους νέους ΓΤΟ, της 
οποίας όλοι οι υπογράφοντες έχουν τεράστια δύναμη ως ομάδες πίεσης, την οποία χρησιμοποίησαν για να 
επηρεάσουν την ΕΕ και να προωθήσουν τα οργανωμένα συμφέροντά τους.18 

Πράγματι, από τότε που ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους για την άρση των ρυθμίσεων που αφορούν τους ΓΤΟ το 2018, 
έχουν δαπανήσει τουλάχιστον €36.599.932 για σκοπούς εκπροσώπησης των συμφερόντων τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.19 Κι αυτό είναι μονάχα η μύτη του παγόβουνου, καθώς πολλοί οργανισμοί παρέλειψαν να δηλώσουν το ύψος 
των δαπανών τους για σκοπούς εκπροσώπησης των συμφερόντων τους για ορισμένα έτη κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Μπορούμε με ευκολία να υποθέσουμε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν.  

Το χρηματικό αυτό ποσό επέτρεψε στις εν λόγω ομάδες να προσλάβουν 78 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης για 
την προώθηση των συμφερόντων τους.20 Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές εταιρείες και τα 
δικηγορικά γραφεία τα οποία τους εξυπηρετούν κατά περίπτωση.  

Επιπρόσθετα οι ισχυρές αυτές ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων έχουν προνομιακή πρόσβαση στους 
υψηλόβαθμους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Από το 2018 μέχρι σήμερα πραγματοποίησαν 182 
συναντήσεις με Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ιδιαίτερα γραφεία τους και τους γενικούς διευθυντές 
τους.21 Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από μια συνάντηση την εβδομάδα. Και η πρόσβαση δεν σταματά εδώ.  

Το αποτέλεσμα της νομοθεσίας περί ΓΤΟ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής των μεγάλων 
γεωργικών και βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών μας. 

θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των 
καλλιεργητών και θα είχε ευρείες οικονομικές επιπτώσεις 
για τους συμβατικούς παραγωγούς σπόρων και την 
πρόσβασή τους σε φυτικό υλικό.17



υποσημειώσεις: 
 
22 Eurovia, 2020. New GMOs, Patents on Seeds and Peasants’ Rights to Seeds in Europe. 

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/04/Fact-sheet-EN.pdf  
23 Euroseeds, Plant Breeding Innovation Applying the latest Plant Breeding Methods for the 

benefit of sustainable Agriculture, Consumers and Society, 2018. 

https://euroseeds.eu/app/uploads/2019/07/18.1010-Euroseeds-PBI-Position-1.pdf  
24 Dona A, Arvanitoyannis IS. Health risks of genetically modified foods. Crit Rev Food Sci Nutr. 

2009 Feb;49(2):164-75. doi: 10.1080/10408390701855993  
25 Wolt JD, Wang K, Sashital D, Lawrence-Dill CJ. Achieving Plant CRISPR Targeting that Limits 

Off-Target Effects. Plant Genome. 2016 Nov;9(3). doi: 10.3835/plantgenome2016.05.0047 
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Οι ομάδες εκπροσώπησης των συμφερόντων των 
βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων επιδιώκουν τη 
διεύρυνση των κανόνων που αφορούν τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας για τα φυτά, τα ζώα και τους οργανισμούς, 
με τρόπο που το πεδίο εφαρμογής των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας να καλύπτει τα φυτά τα οποία περιέχουν 
γενετικές πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να 
προέρχονται από γενετική τροποποίηση, είτε έχει 
εφαρμοστεί η εν λόγω τεχνολογία είτε όχι.22 Αυτό 
επεκτείνει το πεδίο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε 
καλλιέργειες προερχόμενες εξολοκλήρου από φυσικές 
διαδικασίες, και ως εκ τούτου δημιουργεί το 
ανησυχητικό ενδεχόμενο οι καλλιεργητές να βρεθούν 
αντιμέτωποι με την υποχρέωση να καταβάλλουν 
δικαιώματα σε επιχειρήσεις για φυτά τα οποία δεν 
προέκυψαν καν από τη χρήση της τεχνολογίας τους. 

Διαφαίνεται ακόμα μια αντίφαση, αφού, ενόσω προσπαθούν 
να κυριαρχήσουν στον τομέα των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας για τους νέους ΓΤΟ, οι ομάδες εκπροσώπησης 
των συμφερόντων των βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων 
πιέζουν την ΕΕ να ορίσει τους νέους ΓΤΟ ως «φυσικούς».23 
Οι απόπειρες της βιομηχανίας των ΓΤΟ να θολώσει τον 

Η πίεση για την άρση 
των ρυθµίσεων για  
τους νέους ΓΤΟ και  
οι αντιφάσεις

«Υπάρχει γενική παραδοχή ότι η 
μετάβαση από τα παραδοσιακά 
συστήματα παραγωγής όπου 
χρησιμοποιούνται ποικιλίες και 
διασταυρώσεις των 
καλλιεργητών, στα «μοντέρνα» 
συστήματα παραγωγής που 
βασίζονται σε ποικιλίες που 
διατίθενται επίσημα από την 
αγορά, οδηγεί στη γενετική 
διάβρωση».

ορισμό του τι είναι και τι δεν είναι φυσικό έχει ανησυχητικές 
προεκτάσεις, από τη στιγμή που θα χρησιμοποιούνται στις 
καλλιέργειες τεχνικές μη τεκμηριωμένης επιστήμης χωρίς 
να είναι απαραίτητη η επισήμανσή τους ή η πραγματοποίηση 
ελέγχων ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια η εν λόγω βιομηχανία 
θα επιδιώκει να κατοχυρώνει νομικά με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας την ίδια τη φύση.  

Οι τεχνικές των ΓΤΟ και οι επιπτώσεις τους για τα φυτά, 
τα ζώα και το περιβάλλον δεν είναι ακόμα πλήρως 
κατανοητές, ενώ διάφορες μελέτες συνδέουν τις 
γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές με την κακή 
κατάσταση της υγείας των ζώων24, Επίσης, οι επιπτώσεις 
τεχνικών όπως η CRISPR είναι συχνά απρόβλεπτες.25 Για 
το λόγο αυτό, μέχρι στιγμής η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί 
τη διεξαγωγή ενός αριθμού ελέγχων ασφαλείας και την 
επισήμανση των υφιστάμενων και των νέων ΓΤΟ. 

Η άρση των ρυθμίσεων για τους νέους ΓΤΟ θα 
αποδυναμώσει επίσης τους καταναλωτές και τους 
εμπόρους λιανικής πώλησης, καθώς οι νέοι ΓΤΟ θα 
παρακάμπτουν τις αυστηρές απαιτήσεις ελέγχων 
ασφαλείας και επισήμανσης και θα πηγαίνουν κατευθείαν 
από την επιχείρηση στο πιάτο του καταναλωτή.  
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27 United Nations Environment Programme, 2009. Agriculture at a Crossroads: Synthesis Report, 
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Development (IAASTD).. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7880  
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01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF  

29 FAO, 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. 
https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf 

Το αφήγημα που παρουσιάζουν οι ομάδες 
εκπροσώπησης συμφερόντων των ΓΤΟ χαρακτηρίζεται 
από αντιφάσεις. 

Ο χαρακτηρισμός των νέων ΓΤΟ ως εργαλείου 
εκδημοκρατισμού το οποίο θα διορθώσει τη γεωργική και 
κλιματική κρίση δεν συνάδει με τα γεγονότα. Αντί να 
ενισχύει την ποικιλότητα και την καινοτομία, η εταιρική 
ομηρία τεχνολογιών όπως η CRISPR είχε ως αποτέλεσμα 
τη συγκέντρωση της δύναμης του γεωργικού τομέα στα 
χέρια μιας ολιγαρχίας επιχειρήσεων-κολοσσών. Για να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις του ολοένα και πιο 
ασταθούς κλίματος και των απρόβλεπτων σοδειών, η 
γεωργία πρέπει να αναπτύξει τεχνικές καλλιέργειας η 
οποίες να ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την 
ποικιλότητα και να αντεπεξέρχονται στις απρόβλεπτες 
μεταβολές – ωστόσο αυτή τη στιγμή ο έλεγχος της 
αγοράς σημαίνει λιγότερους σπόρους και λιγότερες 
επιλογές για τους γεωργούς.  

Τέλος, η βιοτεχνολογική βιομηχανία, όπως έχει πράξει 
κατά κόρον στο παρελθόν, έχει κατασκευάσει ένα 
αφήγημα αναφορικά με τους νέους ΓΤΟ, σύμφωνα με το 
οποίο αποτελούν το κλειδί για το μέλλον της βιώσιμης 
γεωργίας.26 Όμως δεν έχει καταστεί ακόμα επιστημονικά 
σαφές κατά πόσο η νέοι ΓΤΟ συνεισφέρουν καθόλου προς 
αυτή την κατεύθυνση.  

Είναι εφικτό να αποκτήσουμε ένα υγιές, δίκαιο και 
βιώσιμο γεωργικό σύστημα. Γνωρίζουμε ότι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για τη σίτιση του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού είναι η αγροοικολογία.27 

Συµπέρασµα

Η βιώσιμη γεωργία θεμελιώνεται σε πρακτικές οι οποίες 
συνάδουν με τη φύση και δεν στρέφονται εναντίον της. 
Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει στο επίκεντρό του την 
ποικιλότητα, τη δικαιοσύνη και την ισορροπία με τη φύση. 
Αυτό αντανακλάται εν μέρει στην στρατηγική «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.28 

Την ίδια στιγμή που οι νέοι ΓΤΟ υπόσχονται να 
υποστηρίξουν τη γεωργία «τροποποιώντας» τις αγελάδες 
ώστε να παράγουν λιγότερο μεθάνιο και να 
διευκολύνοντας τη μαζική παραγωγή ζωοτροφών, η 
επιστήμη καταδεικνύει επανειλημμένα ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη ενός δίκαιου και βιώσιμου 
συστήματος τροφίμων αποτελεί η μεταστροφή από τη 
βιομηχανικής κλίμακας γεωργία και τις 
μονοκαλλιέργειες, στη διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών, τη βιοποικιλότητα και την πιο αποδοτική 
χρήση της γης και των φυσικών πόρων.29 

Όπως ακριβώς δεν θα έπρεπε να τροποποιούνται οι 
αγελάδες, το ίδιο και τα γεγονότα. Οι λύσεις για την 
προστασία της βιώσιμης και δίκαιης γεωργίας δεν 
μπορούν να αγοράζονται από επιχειρήσεις-κολοσσούς. Η 
Ευρώπη πρέπει να αποφύγει τις εσφαλμένες λύσεις και 
να διασφαλίσει ότι ο χρόνος, τα χρήματα και η έρευνά της 
επενδύονται σε τεκμηριωμένες λύσεις όπως η 
αγροοικολογία, αντί να υποστηρίζει το καρτέλ για την 
εκμετάλλευση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
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Οι Φίλοι της Γης Ευρώπης ζητούν 

• Πρόσβαση στη βιολογική ποικιλότητα, η οποία είναι 
απαραίτητη για να μην ελέγχεται, εμποδίζεται ή 
αποκλείεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας η 
παραγωγή σπόρων και η καλλιέργεια. Η σχετικής 
οδηγία της ΕΕ πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά, 
προκειμένου να αποκλείονται οι αξιώσεις 
ευρεσιτεχνίας σε σχέση με φυτά, ζώα και 
οργανισμούς που δεν βασίζονται σε τεχνολογία ΓΤΟ 
κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  

• Τη ρύθμιση της νέας γενιάς ΓΤΟ βάσει της 
υφιστάμενης νομοθεσίας περί ΓΤΟ, προκειμένου  
να διασφαλιστεί η ελευθερία επιλογής για τους 
καταναλωτές, τους γεωργούς και παραγωγούς 
σπόρων και φυτικού υλικού, καθώς και τον αυστηρό 
έλεγχο ασφαλείας και την επισήμανση των νέων 
τεχνολογιών προτού διατεθούν στο εμπόριο. 

• Την υποστήριξη πραγματικών λύσεων στο πρόβλημα 
της κλιματικής αλλαγής και φιλικών προς το 
περιβάλλον γεωργικών πρακτικών μέσω πολιτικών. 
Η νομοθεσία στους τομείς της γεωργίας, της έρευνας 
και του περιβάλλοντος να προσανατολίζεται σε 
πρακτικές ανθεκτικές στην αλλαγή του κλίματος, 
όπως η αγροοικολογία.
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