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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

5. 5. 98

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 22αr Απριλου 1998
για τη διθεση στην αγορ γενετικr τροποποιηµνου αραβοστου (Zea mays L σειρ
Bt-11) σµφωνα µε την οδηγα 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλου
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/292/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 23ηr Απριλου
1990, για τη σκπιµη ελευθρωση γενετικr τροποποιηµνων οργανισµν στο περιβλλον (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την οδηγα 97/35/ΕΚ τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13,
Εκτιµνταr:
τι, µε τα ρθρα 10 ωr 18 τηr οδηγαr 90/220/ΕΟΚ, θεσπζεται κοινοτικ διαδικασα που επιτρπει στιr αρµδιεr
αρχr κρτουr µλουr να συναινον στη διθεση στην
αγορ προϊντων που περιχουν  συνστανται σε γενετικr τροποποιηµνουr οργανισµοr·
τι κοινοποιθηκε στιr αρµδιεr αρχr τηr Ηνωµνου Βασιλεου η διθεση στην αγορ ττοιου προϊντοr·
τι η κοινοποηση αυτ αφοροσε τη διακνηση του προϊντοr στο περιβλλον, κατ την εισαγωγ και την αποθκευση, για σκοποr τηr χρσηr του ωr ζωοτροφr και τηr
παραγωγr βιοµηχανικν προϊντων και τροφµων, αλλ
χι για την παραγωγ νων σπρων·
τι οι αρµδιεr αρχr του Ηνωµνου Βασιλεου στη συνχεια διαββασαν τον φκελο στην Επιτροπ, αφο διαπστωσαν ευνοϊκ γνµη·
τι οι αρµδιεr αρχr λλων κρατν µελν γειραν αντιρρσειr για τον εν λγω φκελο·
τι, καθr το προϊν θα διατεθε στην αγορ τηr Κοιντηταr αναµεµειγµνο µε λλουr σπρουr αραβοστου, συµπεριλαµβανοµνων σπρων αραβοστου που δεν χει τροποποιηθε γενετικr, ο κοινοποιν τροποποησε στη συνχεια
την προβλεπµενη στον αρχικ φκελο επισµανση ωr
εξr:
 στουr εξαγωγεr των χωρν στιr οποεr καλλιεργεται
το προϊν, στουr εισαγωγεr τηr Κοιντηταr, καθr και
στη βιοµηχανα τροφµων και ζωοτροφν τηr Κοιντηταr, παρχεται τεκµηρωση σχετικ µε το προϊν που
τουr ενηµερνει για την ενδεχµενη παρουσα του σε
φορτα αραβοστου χµα,
(1) ΕΕ L 117 τηr 8. 5. 1990, σ. 15.
(2) ΕΕ L 169 τηr 27. 6. 1997, σ. 72.

 η σχετικ τεκµηρωση αναφρει, µεταξ λλων, τι το
προϊν παρχθη µε γενετικ τροποποηση και περιλαµβνει πληροφορεr για τιr δυναττητεr χρσηr του
προϊντοr,
 στην ανωτρω τεκµηρωση αναφρεται επσηr τι για τα
προϊντα που παρασκευζονται µε αραβσιτο τηr σειρr Bt-11 εναι δυνατν να ισχουν στην Κοιντητα
ειδικr απαιτσειr επισµανσηr·
τι ο κοινοποιν συµπλρωσε στη συνχεια τον αρχικ
φκελο µε περαιτρω πληροφορεr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 3 τηr οδηγαr
90/220/ΕΟΚ, η Επιτροπ καλεται να λβει απφαση µε τη
διαδικασα του ρθρου 21 τηr οδηγαr αυτr·
τι, σχετικ µε τον εν λγω φκελο, η Επιτροπ συµβουλετηκε τιr αρµδιεr επιστηµονικr επιτροπr που χουν
συσταθε δυνµει τηr αποφσεωr 97/579/ΕΚ τηr Επιτροπr (3)· τι, στιr 10 Vεβρουαρου 1998, η φυτοϋγειονοµικ επιστηµονικ επιτροπ διατπωσε γνµη σµφωνα µε
την οποα δεν υπρχει λγοr να πιστεεται τι η εισαγωγ
του προϊντοr µε σκοπ τη χρση του πωr οιοσδποτε
λλοr σπροr αραβοστου θα µποροσε να χει δυσµενεr
επιπτσειr στην υγεα του ανθρπου  στο περιβλλον·
τι η Επιτροπ, αφο εξτασε λεr τιr αντιρρσειr που
διαυτυπθηκαν δυνµει τηr οδηγαr 90/220/ΕΟΚ, τιr
πληροφορεr που περιεχε ο φκελοr καθr και τη γνµη
τηr φυτοϋγειονοµικr επιστηµονικr επιτροπr, κατληξε
στο συµπρασµα τι δεν πρπει να αναµνονται δυσµενεr
επιδρσειr στην υγεα του ανθρπου  στο περιβλλον απ
την εισαγωγ στον αραβσιτο στου συνθετικο γονιδου
cryIA(b), που κωδικοποιε την αντοχ στα λεπιδπτερα, και
του συνθετικο γονιδου pat, που κωδικοποιε την αυξηµνη
ανοχ του ζιζανιοκτνου γλυφοσινικο αµµωνου·
τι στο ρθρο 11 παργραφοr 6 και στο ρθρο 16 παργραφοr 1 τηr οδηγαr 90/220/ΕΟΚ προβλπονται πρσθετεr
διασφαλσειr σε περπτωση που προκψουν να δεδοµνα
για τουr κινδνουr που συνεπγεται το προϊν·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr που χει
συσταθε δυνµει του ρθρου 21 τηr οδηγαr 90/220/ΕΟΚ,
(3) ΕΕ L 237 τηr 28. 8. 1997, σ. 18.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
1. Με την επιφλαξη τηr λοιπr κοινοτικr νοµοθεσαr,
και ιδωr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου (1), και υπ τουr
ρουr που αναφρονται στιr παραγρφουr 2 και 3 του
παρντοr ρθρου, οι αρµδιεr αρχr του Ηνωµνου Βασιλεου συναινον στη διθεση στην αγορ του ακλουθου
προϊντοr το οποο γνωστοποιθηκε απ την εταιρεα
Novartis Seeds Inc. (αριθ. αναφ. C/GB/96/M4/1):
σπροι γενετικr τροποποιηµνου αραβοστου σειρr Bt-11
που περιχουν:
α) συνθετικ γονδιο cryIA(b) λαµβανµενο απ τον Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, στλεχοr HD1, ρυθµιζµενο απ υποκινητ 35S που χει ληφθε απ τον ι
τηr µωσαϊκr τηr ανθοκρµβηr, ιντρνιο IVS 6 λαµβανµενο απ το γονδιο κωδικοποησηr τηr αλκοολικr
αφυδρογονσηr στον αραβσιτο και καταληκτικ ακολουθα του γονιδου κωδικοποησηr τηr συνθσηr τηr
νοπαλνηr απ το Agrobacterium tumefaciens·

(1) ΕΕ L 43 τηr 14. 2. 1997, σ. 1.
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β) συνθετικ γονδιο Pat λαµβανµενο απ τον Streptomyces viridochromogenes ρυθµιζµενο απ υποκινητ 35S
που χει ληφθε απ τον ι τηr µωσαϊκr τηr ανθοκρµβηr, ιντρνιο IVS 2 λαµβανµενο απ το γονδιο
κωδικοποησηr τηr αλκοολικr αφυδρογονσηr στον
αραβσιτο και καταληκτικ ακολουθα του γονιδου
κωδικοποησηr τηr συνθσηr τηr νοπαλνηr απ το
Agrobacterium tumefaciens.
2. Η συνανεση αυτ καλπτει και τουr σπρουr απογνων απ διασταυρσειr του αραβοστου σειρr Bt-11 µε
παραδοσιακr ποικιλεr αραβοστου που εισγονται στην
Κοιντητα.
3. Η συνανεση καλπτει τη διθεση στην αγορ του
προϊντοr προκειµνου να χρησιµοποιηθε πωr οιοσδποτε
λλοr σπρουr αραβοστου, αλλ χι για καλλιργεια.
ρθρο 2
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 22 Απριλου 1998.
Για την Επιτροπ
Ritt BJERREGAARD

Μλοr τηr Επιτροπr

