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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2007
για την κατάργηση της απόφασης 2005/317/ΕΚ σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για το μη
εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό «Bt10» στα προϊόντα αραβοσίτου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 674]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/157/ΕΚ)
ότι τα προϊόντα δεν είναι μολυσμένα με το γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο Bt10.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα και να αποφευχθεί
κάθε τυχόν περιορισμός του εμπορίου που υπερβαίνει τα
όσα απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και
της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, η απόφαση
2005/317/ΕΚ περιλαμβάνει ρήτρα αναθεώρησης, έτσι ώστε
να αξιολογείται εάν τα έκτακτα μέτρα εξακολουθούν να είναι
αναγκαία.

(5)

Τα μέτρα επανεξετάστηκαν δύο φορές, τον Οκτώβριο του
2005 και τον Μάρτιο του 2006 και ύστερα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διατηρηθούν έως ότου υπάρξουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές προϊόντων αραβοσίτου που ενδέχεται να είναι μολυσμένα με τον αραβόσιτο
Bt10.

(6)

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που παρείχε η Syngenta,
η εταιρεία που ανέπτυξε το γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο Bt10, οι δοκιμασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις
Ηνωμένες Πολιτείες, διεξήχθησαν σύμφωνα με δοκιμαστική
μέθοδο επικυρωμένη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επαληθεύθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, δείχνουν ότι κανένα δείγμα δεν
βρέθηκε να περιέχει τον αραβόσιτο Bt10 από τις αρχές
Νοεμβρίου του 2005. Η καταλληλότητα της μεθόδου ανίχνευσης αναλύθηκε περαιτέρω και πρόσφατα επιβεβαιώθηκε
από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(7)

Βάσει των πληροφοριών που παρείχαν πρόσφατα στην Επιτροπή οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, η Syngenta
προέβη σε σειρά ενεργειών, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, για να εξασφαλίσει ότι ο αραβόσιτος Bt10 δεν θα μεταδοθεί στο φυτόπλασμα της εταιρείας
ή/και θα διανεμηθεί στα στάδια εμπορικής παραγωγής.

(8)

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης 2005/317/ΕΚ, καταγράφηκε μόνο μία περίπτωση εισαγωγής του αραβοσίτου
Bt10 στην κοινοτική επικράτεια, στις 24 Μαΐου 2005.
Μια αποστολή προϊόντων αραβοσίτου μολυσμένου με
Bt10 αναχώρησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν να είναι
διαθέσιμα τα αναλυτικά αποτελέσματα των δοκιμασιών και
κοινοποιήθηκε από τον εισαγωγέα πριν από την άφιξη του
πλοίου στην Ιρλανδία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε η
διάθεση στην αγορά των μολυσμένων προϊόντων.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων κοινοτικών
μέτρων έκτακτης ανάγκης για τρόφιμα και ζωοτροφές που
εισάγονται από τρίτη χώρα προκειμένου να προστατευθεί η
ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, όταν ο
κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τα
μέτρα που έχουν λάβει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τις αρχές των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής ότι τα προϊόντα αραβοσίτου που
έχουν μολυνθεί από το μη εγκεκριμένο γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο Bt10 ενδέχεται να έχουν εξαχθεί στην Κοινότητα και δεδομένης της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία
λόγω ανεπαρκών στοιχείων είναι αδύνατη η διεξαγωγή πλήρους αξιολόγησης του κινδύνου του αραβοσίτου Bt10 κατά
τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), εξέδωσε, στις 18 Απριλίου 2005, την απόφαση
2005/317/ΕΚ σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για το
μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό «Bt10»
στα προϊόντα αραβοσίτου (3).
Όπως απαιτεί η απόφαση 2005/317/ΕΚ, τα φορτία προϊόντων αραβοσίτου καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία
ενδέχεται να είναι μολυσμένα (ιδίως η κτηνοτροφική γλουτένη αραβοσίτου και οι σπόροι ζυθοποιίας για χρήση στις
ζωοτροφές) πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν
παρέχεται αναλυτική έκθεση με την οποία να καταδεικνύεται

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της
8.4.2006, σ. 3).
2
( ) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της
23.12.2006, σ. 99).
(3) ΕΕ L 101 της 21.4.2005, σ. 14.
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(9)

(10)

(11)

(12)
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Εκτός από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει αναφερθεί άλλη περίπτωση παρουσίας του Bt10 από τα κράτη
μέλη, βάσει των ελέγχων που διεξάγουν οι εθνικές αρμόδιες
αρχές.
Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι δεν είναι πλέον αναγκαία η διατήρηση της
απαίτησης για υποχρεωτική πιστοποίηση. Συνεπώς, είναι
σκόπιμο να καταργηθεί η απόφαση 2005/317/ΕΚ.
Ωστόσο, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν
να ελέγχουν, για επιπλέον περίοδο έξι μηνών και βάσει των
κατάλληλων δειγματοληπτικών δοκιμασιών, την παρουσία
στην αγορά προϊόντων αραβοσίτου μολυσμένων με τον αραβόσιτο Bt10. Τα θετικά (μη αποδεκτά) αποτελέσματα θα
κοινοποιούνται ταχέως μέσω του συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, ώστε
να είναι σε θέση η Επιτροπή να αποφασίσει για την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων.
Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,
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Άρθρο 2
Για επιπλέον περίοδο έξι μηνών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το
κατάλληλο επίπεδο δειγματοληπτικών δοκιμασιών για να εξακριβώνουν την απουσία του γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου Bt10
στα ακόλουθα προϊόντα που μολύνθηκαν από Bt10 καταγωγής
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής:
— ζωοτροφές από γλουτένη καλαμποκιού που περιέχουν ή παράγονται από γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο του κωδικού ΣΟ
2309 90 20,
— σπόρους ζυθοποιίας που περιέχουν ή παράγονται από γενετικά
τροποποιημένο αραβόσιτο του κωδικού ΣΟ 2303 30 00.
Τα θετικά (μη αποδεκτά) αποτελέσματα κοινοποιούνται ταχέως μέσω
του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2007.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2005/317/ΕΚ καταργείται.

Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

