
Az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdésével összhangban történő értesítés

Egy közösségi harmonizációs intézkedés rendelkezéseitől való eltérésről szóló nemzeti jogszabály
elfogadásának engedélyezése iránti kérelem

(2005/C 324/08)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. A Bizottságnál 2005. szeptember 15-én vették nyilvántartásba a Ciprusi Köztársaság törvénytervezetét a
géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO) tartalmazó vagy abból készített élelmiszerek értéke-
sítésére vonatkozó szabályokat illetően.

2. E törvénytervezet elő kívánja írni a Ciprus területén lévő élelmiszer-áruházak számára, hogy a géntech-
nológiával módosított élelmiszereket – a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmá-
nyokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) értelmében – a többi géntechno-
lógiával nem módosított élelmiszertől elkülönített részlegű helyre helyezzék. A törvény be nem tartása
esetén pénzbírságok és börtönbüntetés szabható ki.

3. A Ciprusi Köztársaság úgy ítéli meg, hogy a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok
címkézésére vonatkozó közösségi szabályozásra – nevezetesen az 1829/2003/EK rendeletre, továbbá a
géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológi-
ával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről,
valamint a 2001/18/EK irányelv (2) módosításáról szóló 1830/2003/EK rendeletre –, illetve a fenti rende-
letek jogalapját képező EK-Szerződés 37., 95. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára tekin-
tettel az EK-Szerződés 95. cikke (5) bekezdése alapján a Bizottságnál nyilvántartásba kell venni a szóban
forgó törvénytervezetet.

4. Az EK-Szerződés 95. cikke (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy amennyiben valamely harmonizációs
intézkedés Tanács vagy Bizottság által történő elfogadását követően egy tagállam új tudományos bizo-
nyítékon alapuló, a környezet vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos nemzeti rendelkezések
bevezetését tartja szükségesnek az adott tagállamra jellemző olyan probléma miatt, amely a harmonizá-
ciós intézkedés elfogadása után merült fel, ezekről az előirányzott rendelkezésekről és bevezetésük indo-
kairól értesíti a Bizottságot.

5. Az EK-Szerződés 95. cikke (6) bekezdése szerint a Bizottság az értesítéstől számított hat hónapon belül
jóváhagyja vagy elutasítja a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, feltéve hogy azok helytállóak az EK-
Szerződés 95. cikke (5) bekezdésében meghatározott feltételeket illetően, illetve miután ellenőrzésre
került, hogy azok az önkényes diszkrimináció vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozá-
sának eszközéül szolgálnak-e, valamint hogy nem jelentenek-e akadályt a belső piac működésében.

6. A kérelmet Ciprus a fogyasztóvédelem szükségességére hivatkozva indokolja. Szerinte ugyanis azáltal,
hogy a GMO-kat tartalmazó termékeket elkülönített részlegekre helyezik, a fogyasztók könnyebben felis-
merhetik és megkülönböztethetik a különböző terméktípusokat, és a tények teljes körű ismeretében
hozhatják meg a vásárlást illető döntésüket.

7. A Ciprusi Köztársaság általi értesítést illető észrevételeket a Bizottságnak kell benyújtani. Az ezen
felhívás közzétételétől számított 30 napon túl benyújtott esetleges észrevételeket nem veszik figyelembe.

8. A Ciprusi Köztársaság által benyújtott kérelmet illető egyéb információkhoz az alábbi címen lehet
hozzájutni:

George Perdikis, MP (képviselő)
The House of Representatives (képviselőház),
1402 Nicosia – CIPRUS
Tel: (357-22) 40 72 42
Fax: (357-22) 51 27 10
E-mail: gperdikes@parliament.cy
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A Bizottságon belüli kapcsolattartó pont:

European Commission (Európai Bizottság)
Direction Générale Santé et Protection des consommateurs (Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Főigazgatóság)
Céline Valero, A2. egység – Jogi ügyek
Rue Belliard 232 5/25
B-1040 Brüsszel
Tel: (32-2) 299 83 50
Fax: (32-2) 295 93 37
E-mail: celine.valero@cec.eu.int
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