
A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2005. augusztus 16.)

a glifozát gyomirtó szerrel szembeni ellenállás javítása érdekében géntechnológiával módosított
káposztarepce (Brassica napus L., GT73 – MON-00073-7 vonal) véletlen kibocsátása esetén
esetlegesen bekövetkező egészségi és a környezeti károsodás megelőzése érdekében az

engedélyezés jogosultja részéről meghozandó intézkedéseiről

(az értesítés a C(2005) 3073. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/637/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 211. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottsághoz 2003. január 16-án a géntechnológiával
módosított szervezetek környezetbe történő szándékos
kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 13. cikke (1)
bekezdése harmadik albekezdésének és 14. cikke (2)
bekezdése második francia bekezdésének megfelelően
kérelem érkezett a Holland Királyság illetékes hatóságától
egy géntechnológiával módosított káposztarepce (Brassica
napus L., GT73 line- MON-00073-7) alapú termék forga-
lomba hozatalára vonatkozóan.

(2) A Bizottság értékelő jelentést küldött az összes tagál-
lamnak, és e jelentéssel szemben néhányuk kifogást
emelt és tartott fenn, tekintettel a készítmény molekuláris
jellemzésére, allergén hatására, valamint arra, ahogy azt
ellenőrzik, feltüntetik a címkén, és kimutatják. Ilyen hely-
zetben a Bizottságnak a 2001/18/EK irányelv 18. cikke
(1) bekezdése első albekezdésének megfelelően határo-
zatot kell hoznia az irányelv 30. cikkének (2) bekezdé-
sében előírt eljárás alkalmazásával, amelynél az
1999/468/EK tanácsi határozat (2) 5. és 7. cikkét kell
alkalmazni, figyelembe véve ugyanezen határozat 8.
cikkének rendelkezéseit.

(3) 2005 februárjában a Japán Környezetvédelmi Tanulmá-
nyok Intézete jelentést tett közzé, amelyben megemlíti,
hogy a gyomirtó szerrel szembeni ellenállás javítása érde-
kében géntechnológiával módosított káposztarepce
véletlen jelenlétét mutatták ki öt kikötői létesítmény
körül azon hat közül, ahol mintavétel történt.

(4) Az Európai Unióban szükségesnek mutatkozik a hasonló
helyzetek megelőzése, és különösen az MON-00073-7

káposztarepce véletlen kibocsátása esetén esetleg bekövet-
kező egészségi és a környezeti károsodás elkerülése a
szállítási, tárolási, a környezetben történő kezelési és a
feldolgozási műveletek során.

(5) Ennek keretében az engedélyezés jogosultja tudja legin-
kább a termék biztonságosságával és általános jellem-
zőivel, illetve felügyeletének feltételeivel, és különösen a
magok véletlen kibocsátása esetén szükséges kezelési
intézkedésekkel összefüggő információkat közvetlenül
eljuttatni a piaci szereplőkhöz és a felhasználókhoz.

(6) Ennek következtében a Bizottság ajánlatosnak tartja,
hogy a MON-00073-7 káposztarepce forgalomba hoza-
talára vonatkozó határozatot különös technikai iránymu-
tatásokkal egészítsék ki minden esetleges egészségi és a
környezeti károsodás megelőzése érdekében,

AJÁNLJA:

1. cikk

A glifozát gyomirtó szerrel szembeni ellenállás javítása érde-
kében géntechnológiával módosított káposztarepce (Brassica
napus L., GT73 - MON-00073-7 vonal) forgalomba hozatalával
kapcsolatos határozat alkalmazásakor a mellékletben jegyzékbe
foglalt intézkedéseket kell figyelembe venni.

2. cikk

Ezen ajánlás címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

HU2005.9.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/19

(1) HL L 106., 2001.4.17., 1. o. A legutóbb az 1830/2003/EK rende-
lettel (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.



MELLÉKLET

1. Indokolt, hogy az engedélyezés jogosultja a következőkről tájékoztassa azokat a közösségi vállalkozókat, akik
MON-00073-7 káposztarepcét esetlegesen tartalmazó importált ömlesztett káposztarepcemag-keveréket kezelnek és
dolgoznak fel:

a) a MON-00073-7 káposztarepcemag a határozat 3. cikkében szereplő meghatározásnak megfelelően a Közösségben
behozatali és felhasználási engedéllyel rendelkezik;

b) az engedélyezés feltétele, hogy a MON-00073-7 káposztarepcének a fent említett felhasználások céljából történő
forgalomba hozatalából származó esetleges nem várt káros hatások felderítésére általános felügyeleti terv készüljön.

2. Indokolt, hogy az engedélyezés jogosultja közölje a vállalkozókkal egy, az országában található személy nevét, aki
fogadja a jelentéseket az esetleges káros hatásokról.

3. Indokolt, hogy az engedélyezés jogosultja értesítse a vállalkozókat arról, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
(EFSA) felmérte a MON-00073-7 káposztarepce előírt felhasználásai keretében való véletlen kibocsátásának lehetőségét
és következményeit. Az engedélyezés jogosultjának célszerű rendszeres kapcsolatban állnia a vállalkozókkal annak
biztosítása érdekében, hogy azok a jelenlegi gyakorlat minden olyan módosításáról értesüljenek, amelyek megváltoz-
tathatják a környezeti kockázati értékelés végkövetkeztetéseit.

4. Indokolt az engedélyezés jogosultjának bizonyságot szereznie arról, hogy a vállalkozók tisztában vannak azzal, hogy a
kikötőkben és a zúzáskor véletlenül kibocsátott importált káposztarepcemag vadhajtás, különösképpen MON-00073-7
káposztarepce-vadhajtás kicsírázásával és meghonosodásával járhat.

5. Amennyiben a káposztarepce-vadhajtások között MON-00073-7 káposztarepce is található, indokolt, hogy az engedé-
lyezés jogosultja:

a) a vállalkozókat értesítse arról, hogy e növényeket el kell távolítani annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabbra
lehessen szorítani a MON-00073-7 káposztarepce okozta esetleges káros hatásokat; illetve

b) a vállalkozókat megfelelő tervvel lássa el a MON-00073-7 káposztarepcét tartalmazó káposztarepce-vadhajtások
eltávolításához.

6. A tagállamok a 2001/18/EK irányelv 4. cikkének (5) bekezdése, valamint a 2002/811/EK tanácsi határozat (1) mellék-
letének C.1.6. pontja alapján a MON-00073-7 káposztarepcemag véletlen kibocsátásával és az efféle kibocsátásból
eredő esetleges káros hatások meghatározásával kapcsolatban kiegészítő ellenőrzéseket és/vagy felügyeletet biztosít-
hatnak.

HUL 228/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.9.3.

(1) HL L 280., 2002.10.18., 27. o.


