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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/    /EF

af

om udsætning i miljøet

af genetisk modificerede organismer

og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 139 af 4.5.1998, s. 1.
2 EFT C 407 af 28.12.1998, s. 1.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 11.2.1999 (EFT C 150 af 28.5.1999, s. 363), Rådets fælles

holdning af             (EFT C      ) (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets af-
gørelse af            (EFT C       ) (endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Kommissionens rapport om revisionen af Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om ud-

sætning i miljøet af genetisk modificerede organismer1, som blev vedtaget den 10. decem-

ber 1996, fastlægger en række områder, hvor der er behov for forbedringer;

(2) det er nødvendigt nærmere at præcisere anvendelsesområdet for og definitionerne i direktiv

90/220/EØF;

(3) direktiv 90/220/EØF er blevet ændret; da der nu skal foretages nye ændringer i nævnte direk-

tiv, bør de pågældende bestemmelser nyaffattes af hensyn til klarhed og rationalisering;

(4) levende organismer, som udsættes i miljøet i større eller mindre mængder til forsøg eller som

kommercielle produkter, kan reproduceres i miljøet og overskride landegrænserne og derved

få konsekvenser for andre medlemsstater; følgerne for miljøet af sådanne udsætninger kan

være uoprettelige;

(5) beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet kræver, at der lægges særlig vægt på at kontrollere

risici i tilknytning til udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (GMO'er);

                                                
1 EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/35/EF (EFT L 169

af 27.6.1997, s. 72).
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(6) i henhold til traktaten skal Fællesskabets foranstaltninger på miljøområdet bygge på princippet

om forebyggende indsats;

(7) det er nødvendigt, at der sker en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udsætning i

miljøet af GMO'er, og at sikre, at udviklingen af industriprodukter, hvortil der anvendes

GMO'er, foregår på betryggende måde;

(8) ved udformningen af dette direktiv er der taget hensyn til forsigtighedsprincippet, og der vil også

blive taget hensyn til dette princip ved gennemførelsen af dette direktiv;

(9) det er særlig vigtigt, at etiske principper, der er anerkendt i en medlemsstat, respekteres; med-

lemsstaterne kan tage hensyn til etiske aspekter, når GMO'er udsættes i miljøet eller markedsfø-

res som eller i et produkt;

(10) for at skabe en sammenhængende og gennemskuelig lovgivningsramme må det sikres, at offent-

ligheden høres af enten Kommissionen eller medlemsstaterne, når der er foranstaltninger under

forberedelse, og at den underrettes om de foranstaltninger, der træffes under gennemførelsen af

dette direktiv;

(11) markedsføring omfatter ligeledes import; produkter, som indeholder og/eller udgøres af GMO'er,

der er omfattet af dette direktiv, må ikke importeres til Fællesskabet, hvis de ikke opfylder be-

stemmelserne i dette direktiv;
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(12) stillen til rådighed af GMO'er til import eller håndtering som bulkvarer, f.eks. landbrugsråvarer,

bør betragtes som markedsføring efter dette direktiv;

(13) i dette direktiv er der taget behørigt hensyn til internationale erfaringer på området og til interna-

tionale handelsforpligtelser;

(14) retningslinjerne for iværksættelsen af bestemmelser om definitionen af markedsføring i dette di-

rektiv, bør udarbejdes af forskriftsudvalget;

(15) når "genetisk modificerede organismer" defineres i forbindelse med dette direktiv, bør menne-

sker ikke betragtes som organismer;

(16) bestemmelserne i dette direktiv bør ikke berøre national lovgivning om ansvar;

(17) dette direktiv bør ikke gælde for organismer, der er fremstillet med visse teknikker til genetisk

modifikation, som traditionelt er blevet brugt i en række anvendelser, og som gennem lang tid

har vist sig sikre;
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(18) det er nødvendigt, at der fastlægges harmoniserede procedurer og kriterier for vurderingen i

det enkelte tilfælde af den potentielle risiko i forbindelse med udsætning i miljøet af GMO'er;

(19) der bør altid gennemføres en miljørisikovurdering i hvert enkelt tilfælde inden udsætningen;

(20) det er nødvendigt at fastsætte en fælles metodologi for miljørisikovurdering baseret på uafhæn-

gig videnskabelig vejledning; det er ligeledes nødvendigt at opstille fælles mål for overvågnin-

gen af GMO'er efter disses udsætning i miljøet eller markedsføring som eller i et produkt;

(21) spørgsmålet om gener, der udtrykker resistens over for antibiotika, bør i særlig grad tages i be-

tragtning, når der udføres risikovurdering af GMO'er, som indeholder sådanne gener;

(22) udsætning af GMO'er på forskningsstadiet er i de fleste tilfælde et nødvendigt trin i udviklin-

gen af nye produkter, der er afledt af eller indeholder GMO'er;

(23) overførsel af GMO'er til miljøet bør gennemføres trinvis; det vil sige, at indeslutningen af

GMO'er begrænses og omfanget af udsætningen øges gradvis, trinvis, men kun hvis evalue-

ringen af de tidligere trin for så vidt angår beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet vi-

ser, at det næste trin kan tages;
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(24) ingen GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, og som er bestemt til udsætning, må mar-

kedsføres uden forudgående tilfredsstillende afprøvning i marken på forsknings- og udvik-

lingsstadiet i økosystemer, som kunne blive påvirket af brugen af dem;

(25) dette direktiv bør gennemføres i snæver forbindelse med gennemførelsen af andre relevante in-

strumenter såsom Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebe-

skyttelsesmidler1; de kompetente myndigheder inden for Kommissionen eller i medlemsstaterne,

som beskæftiger sig med gennemførelsen af dette direktiv og disse instrumenter, skal i denne

forbindelse samordne deres arbejde i videst muligt omfang;

(26) dette direktiv bør for så vidt angår miljørisikovurdering i forbindelse med del C, risikohåndte-

ring, mærkning, overvågning, information til offentligheden og beskyttelsesklausul være referen-

cegrundlag for GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, som er godkendt i medfør af anden

fællesskabslovgivning, som derfor bør indeholde bestemmelser om en specifik miljørisikovurde-

ring, der skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i bilag II og på grundlag af

oplysningerne i bilag III, med forbehold af yderligere krav i ovennævnte fællesskabslovgivning,

og opstille krav med hensyn til risikohåndtering, mærkning, passende overvågning, information

til offentligheden og en beskyttelsesklausul, som mindst svarer til kravene i dette direktiv;

                                                
1 EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/80/EF (EFT

L 210 af 10.8.1999, s. 13).
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(27) det er nødvendigt, at der indføres en fællesskabstilladelsesprocedure for markedsføring af

GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, når den påtænkte brug af produktet indebærer ud-

sætning i miljøet af den eller de pågældende organismer;

(28) i forbindelse med vertikal lovgivning vil overvågningskravene eventuelt skulle tilpasses det på-

gældende produkt;

(29) del C i dette direktiv finder ikke anvendelse på produkter, der er omfattet af Rådets forordning

(EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og

overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk

agentur for lægemiddelvurdering1, forudsat at nævnte forordning omfatter en miljørisikovurde-

ring svarende til den, der er foreskrevet i dette direktiv;

(30) enhver, der påtænker udsætning i miljøet af en GMO eller markedsføring af GMO'er, der ud-

gør eller indgår i produkter, når den tilsigtede brug af det pågældende produkt indebærer, at

det udsættes i miljøet, skal på forhånd indgive en anmeldelse til den kompetente nationale

myndighed;

(31) denne anmeldelse bør indeholde et teknisk dossier med oplysninger, herunder en udførlig

miljørisikovurdering, passende sikkerheds- og beredskabsplaner og, når der er tale om pro-

dukter, nøjagtige instrukser og betingelser for brugen og forslag til mærkning og emballage;

                                                
1 EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 649/98 (EFT

L 88 af 24.3.1998, s. 7).
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(32) efter anmeldelsen bør udsætningen af GMO'erne først finde sted, når den kompetente myn-

digheds tilladelse foreligger;

(33) en anmelder kan trække sin anmeldelse tilbage på ethvert tidspunkt i de administrative procedu-

rer, der er omhandlet i dette direktiv; den administrative procedure bør indstilles, når en anmel-

delse er trukket tilbage;

(34) afviser en kompetent myndighed en anmeldelse vedrørende markedsføring af en GMO, som ud-

gør eller indgår i et produkt, bør dette ikke berøre muligheden for at indgive en anmeldelse ved-

rørende den samme GMO til en anden kompetent myndighed;

(35) der er opnået enighed ved udgangen af mæglingsperioden, når der ikke består flere indvendinger;

(36) afvisning af en anmeldelse efter en bekræftet negativ vurderingsrapport bør ikke berøre fremtidi-

ge beslutninger, der er baseret på anmeldelsen af samme GMO til en anden kompetent myndig-

hed;

(37) med henblik på at sikre, at dette direktiv fungerer efter hensigten, bør medlemsstaterne anvende

de forskellige bestemmelser om udveksling af oplysninger og erfaringer, inden de gør brug af

beskyttelsesklausulen i dette direktiv;
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(38) for at sikre, at tilstedeværelsen af GMO'er i produkter, der indeholder eller består af genetisk

modificerede organismer, bliver passende identificeret, skal ordene "Dette produkt indeholder

genetisk modificerede organismer" anføres tydeligt enten på en etiket eller i et ledsagende do-

kument;

(39) der bør ved en passende udvalgsprocedure fastlægges et system, hvorefter GMO'er tildeles en

entydig identifikator, idet der tages hensyn til udviklingen på området i internationale fora;

(40) det er nødvendigt at sikre sporbarhed af GMO'er, der er tilladt efter del C i dette direktiv, på alle

stadier af deres markedsføring som eller i et produkt;

(41) det er nødvendigt, at der i dette direktiv indføres en forpligtelse til at gennemføre en overvåg-

ningsplan, således at GMO’ers direkte eller indirekte, umiddelbare, forsinkede eller uforudsete

virkninger på menneskers sundhed eller miljøet efter deres markedsføring som eller i et produkt

kan spores og identificeres;

(42) medlemsstaterne bør i overensstemmelse med traktaten kunne fastsætte yderligere foranstaltnin-

ger med henblik på f.eks. offentlige myndigheders overvågning af og kontrol med GMO'er, der

markedsføres som eller i et produkt;
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(43) der bør skabes mulighed for at lette kontrollen med GMO'erne og deres opsporing i tilfælde af

alvorlig risiko;

(44) der bør tages hensyn til bemærkninger fra offentligheden i de udkast til foranstaltninger, som

forelægges for forskriftsudvalget;

(45) den kompetente myndighed bør først give sin tilladelse, efter at den har forvisset sig om, at

udsætningen er sikker for menneskers sundhed og miljøet;

(46) den administrative procedure for meddelelse af markedsføringstilladelser for GMO'er, der udgør

eller indgår i et produkt, bør gøres mere effektiv og gennemsigtig, og førstegangstilladelser bør

gives for et bestemt tidsrum;

(47) for produkter, hvortil der er givet tilladelse for et bestemt tidsrum, bør der anvendes en forenklet

procedure for fornyelse af tilladelsen;

(48) eksisterende tilladelser, der er udstedt i henhold til direktiv 90/220/EØF, skal fornyes for at und-

gå uligheder mellem tilladelser udstedt i henhold til nævnte direktiv og tilladelser udstedt i hen-

hold til dette direktiv samt for fuldt ud at tage hensyn til betingelserne for tilladelse i henhold til

dette direktiv;

(49) en sådan fornyelse kræver en overgangsperiode, i hvilken bestående tilladelser, som er givet i

henhold til direktiv 90/220/EØF, ikke berøres;
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(50) når en tilladelse fornyes, bør det være muligt at ændre alle betingelserne for den oprindelige

tilladelse, herunder betingelserne med hensyn til overvågning og tidsbegrænsningen for tilla-

delsen;

(51) der bør være bestemmelser om høring af en eller flere af de videnskabelige komitéer, der er

nedsat ved Kommissionens afgørelse 97/579/EF1, om spørgsmål, som vil kunne få konse-

kvenser for menneskers sundhed og/eller miljøet;

(52) den ordning for udveksling af oplysningerne i anmeldelserne, som er indført i henhold til di-

rektiv 90/220/EØF, har været nyttig og bør opretholdes;

(53) det er vigtigt, at udviklingen og brugen af GMO'er følges nøje;

(54) når et produkt, som indeholder en GMO, der udgør eller indgår i produkter, markedsføres, og

når dette produkt er blevet behørigt godkendt i henhold til dette direktiv, kan en medlemsstat

ikke forbyde, begrænse eller forhindre markedsføring af GMO'er, der udgør eller indgår i

produkter, som opfylder kravene i dette direktiv; der bør fastsættes en beskyttelsesprocedure i

tilfælde af risiko for menneskers sundhed eller miljøet;

(55) Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi bør hø-

res med henblik på rådgivning vedrørende etiske spørgsmål af generel karakter forbundet med

udsætning eller markedsføring af GMO'er; sådanne høringer bør ikke berøre medlemsstater-

nes kompetence med hensyn til etiske spørgsmål;

                                                
1 EFT L 237 af 28.8.1997, s. 18.
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(56) medlemsstaterne bør kunne høre alle de udvalg, de har nedsat for at få rådgivning om de eti-

ske aspekter i forbindelse med bioteknologi;

(57) de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger til dette direktiv bør vedtages i overensstem-

melse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vil-

kår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tilægges Kommissionen1;

(58) udvekslingen af oplysninger i medfør af dette direktiv bør desuden omfatte de erfaringer, der

er indhøstet med inddragelsen af hensynet til etiske aspekter;

(59) for at gøre gennemførelsen af de bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv, mere

effektiv, bør der vedtages regler om de sanktioner, medlemsstaterne skal anvende;

(60) de lovgivningsmæssige rammer for bioteknologi bør tages op til revision med henblik på at

indkredse mulighederne for yderligere at forbedre sammenhængen i og effektiviteten af dette

regelsæt; procedurerne vil muligvis skulle tilpasses for at forbedre effektiviteten, og alle mu-

ligheder, der kan føre til dette resultat, bør tages i betragtning –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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DEL A

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet at foretage en ind-

byrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt at beskytte men-

neskers sundhed og miljøet i forbindelse med:

− udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer i ethvert andet øjemed end markeds-

føring i Fællesskabet

− markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter, i

Fællesskabet.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) "organisme": enhver biologisk enhed, der er i stand til at replikere eller overføre genetisk

materiale



11216/1/99 REV 1 BB/aa DK
DG I 14

2) "genetisk modificeret organisme (GMO)": en organisme, bortset fra mennesker, hvori det ge-

netiske materiale er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer naturligt ved formering

og/eller naturlig rekombination.

Inden for rammerne af denne definition:

a) forekommer genetisk modifikation i det mindste ved anvendelse af de teknikker, der er

opført i bilag I A, del 1

b) anses de teknikker, der er opført i bilag I A, del 2, ikke for at føre til genetisk modifika-

tion

3) "udsætning": enhver tilsigtet overførsel til miljøet af en GMO eller en kombination af

GMO'er, for hvilken eller hvilke der ikke anvendes specifikke indeslutningsforanstaltninger

for at begrænse GMO'ernes kontakt med og for at sikre et højt sikkerhedsniveau for befolk-

ningen og miljøet

4) "markedsføring": stillen til rådighed for tredjemand mod betaling eller vederlagsfrit
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Følgende handlinger betragtes ikke som markedsføring:

– stillen til rådighed af genetisk modificerede mikroorganismer til aktiviteter, der er om-

fattet af Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af ge-

netisk modificerede mikroorganismer1, herunder kultursamlinger

– stillen til rådighed af andre GMO'er end de i første led omhandlede mikroorganismer,

der udelukkende skal anvendes til aktiviteter, hvor der benyttes passende strenge inde-

slutningsforanstaltninger for at begrænse deres kontakt med og for at sikre et højt sik-

kerhedsniveau for befolkningen og miljøet; foranstaltningerne bør baseres på samme in-

deslutningsprincipper som i direktiv 90/219/EØF

− stillen til rådighed af GMO'er udelukkende til brug for udsætninger, som opfylder kra-

vene i del B.

5) "anmeldelse": indgivelse af de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv, til den

kompetente myndighed i en medlemsstat

6) "anmelder": den person, der indgiver anmeldelsen

7) "produkt": et præparat, der består af eller indeholder en GMO eller en kombination af

GMO'er, og som markedsføres

                                                
1 EFT L 117 af 8.5.1990, s. 1. Ændret ved direktiv 98/81/EF (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 13).



11216/1/99 REV 1 BB/aa DK
DG I 16

8) "miljørisikovurdering": vurdering udført i overensstemmelse med bilag II af de risici for

menneskers sundhed og miljøet, direkte såvel som indirekte, umiddelbare eller forsinkede,

som udsætning eller markedsføring af GMO'er kan indebære.

Artikel 3

Undtagelser

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på organismer, som er fremstillet med de teknikker til

genetisk modifikation, der er opført i bilag I B.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på transport af genetisk modificerede organismer med

jernbane, ad vej, ad indre vandveje, ad sø- eller luftvejen.

Artikel 4

Generelle forpligtelser

1. Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, at der træffes alle

nødvendige foranstaltninger for at undgå uønskede virkninger på menneskers sundhed og miljøet

som følge af udsætning eller markedsføring af GMO'er. GMO'er må kun udsættes eller markedsfø-

res i overensstemmelse med enten del B eller del C.



11216/1/99 REV 1 BB/aa DK
DG I 17

2. Enhver, der agter at indgive en anmeldelse efter del B eller del C, skal foretage en miljørisi-

kovurdering. De oplysninger, der kan være nødvendige for at foretage miljørisikovurderingen, er

anført i bilag III. Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at GMO'er, der indeholder gener, som

udtrykker resistens over for antibiotika anvendt i human- eller veterinærmedicinsk behandling, ta-

ges specielt i betragtning ved miljørisikovurderingen med henblik på identifikation og udfasning af

antibiotikaresistensmarkører i GMO'er, der kan have uønskede virkninger på menneskers sundhed

og miljøet.

3. Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, der har ansvaret for, at kra-

vene i dette direktiv opfyldes. Den kompetente myndighed undersøger, om anmeldelserne efter del

B og del C er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv, og om den i stk. 2 omhandlede vur-

dering er tilfredsstillende.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed foranstalter tilsyn og andre passende

kontrolforanstaltninger for at sikre, at dette direktiv overholdes. I tilfælde af udsætning eller mar-

kedsføring af en eller flere GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, for hvilke der ikke er givet

tilladelse, sikrer den berørte medlemsstat, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at bringe

udsætningen eller markedsføringen til ophør, til om nødvendigt at iværksætte afhjælpende foran-

staltninger og til at informere offentligheden, Kommissionen og andre medlemsstater.

5. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på i overensstemmelse med kravene i

bilag IV at sikre sporbarhed på alle stadier af markedsføringen af GMO'er, der er tilladt i henhold til

del C.
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DEL B

Udsætning af GMO'er i ethvert andet øjemed end markedsføring

Artikel 5

Standardtilladelsesprocedure

1. Enhver, der agter at foretage en udsætning af en GMO eller en kombination af GMO'er, skal

indgive en anmeldelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor udsætningen skal

finde sted.

2. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal omfatte:

a) Et teknisk dossier indeholdende de i bilag III anførte oplysninger, der er nødvendige for at

foretage miljørisikovurderingen af udsætningen af en GMO eller en kombination af GMO'er,

navnlig:

i) generelle oplysninger, herunder oplysninger om personalet og dettes uddannelse

ii) oplysninger om den eller de pågældende GMO'er

iii) oplysninger om forholdene i forbindelse med udsætningen og det potentielle recipient-

miljø

iv) oplysninger om vekselvirkningerne mellem den eller de pågældende GMO'er og miljøet

v) en overvågningsplan i overensstemmelse med de relevante dele af bilag III med henblik

på at identificere GMO'ens eller GMO'ernes indvirkning på menneskers sundhed og

miljøet

vi) oplysninger om kontrol, metoder til afhjælpning, behandling af affald og beredskabs-

planer

vii) en sammenfatning af dossieret.
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b) Miljørisikovurderingen og de konklusioner, der kræves i bilag II, punkt D, sammen med rele-

vante bibliografiske henvisninger og angivelser af de metoder, der er benyttet.

3. Anmelderen kan henvise til data i eller resultater af anmeldelser, der tidligere er indgivet af

andre anmeldere, eller forelægge supplerende oplysninger, som anmelderen finder relevante, forud-

sat at disse oplysninger, data og resultater ikke er fortrolige, eller at disse anmeldere har givet

skriftligt samtykke dertil.

4. Den kompetente myndighed kan acceptere, at udsætninger af den samme GMO eller af en

kombination af GMO'er på samme sted eller på forskellige steder til samme formål og inden for en

begrænset periode kan være omfattet af én enkelt anmeldelse.

5. Den kompetente myndighed bekræfter datoen for modtagelse af anmeldelsen og giver, i givet

fald under hensyntagen til bemærkninger fra andre medlemsstater fremsat i overensstemmelse med

artikel 10, anmelderen et skriftligt svar senest 90 dage efter modtagelsen af anmeldelsen, hvori den

kompetente myndighed tilkendegiver:

a) at den har konstateret, at anmeldelsen er i overensstemmelse med dette direktiv, og at udsæt-

ningen kan finde sted, eller

b) at udsætningen ikke opfylder dette direktivs betingelser, og at anmeldelsen derfor afvises.
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6. Ved beregning af den frist på 90 dage, der er nævnt i stk. 5, medregnes ikke den tid, hvor den

kompetente myndighed:

a) afventer yderligere oplysninger, som den har anmodet anmelderen om, eller

b) foretager en offentlig høring i overensstemmelse med artikel 8; denne offentlige høring må

ikke forlænge den frist på 90 dage, der er nævnt i stk. 5, med mere end 30 dage.

7. Anmelderen må først foretage udsætningen, når han har modtaget den kompetente myndig-

heds skriftlige tilladelse, og under iagttagelse af de dertil knyttede betingelser.

8. Medlemsstaterne sikrer, at intet materiale, der er afledt af GMO'er, og som udsættes i over-

ensstemmelse med del B, markedsføres, medmindre det sker i overensstemmelse med del C.

Artikel 6

Differentierede procedurer

1. Hvis der er opnået tilstrækkelig erfaring med udsætning af visse GMO'er i visse økosystemer,

og de pågældende GMO'er opfylder kriterierne i bilag V, kan en kompetent myndighed over for

Kommissionen fremsætte et begrundet forslag om anvendelse af differentierede procedurer for så-

danne typer GMO'er.
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2. Senest 30 dage efter modtagelsen af en kompetent myndigheds forslag eller på eget initiativ

skal Kommissionen:

a) fremsende forslaget til de kompetente myndigheder, der kan fremsætte bemærkninger inden

60 dage, og samtidig

b) gøre forslaget tilgængeligt for offentligheden, der kan fremsætte bemærkninger inden

60 dage, og

c) høre det eller de relevante videnskabelige udvalg, der kan afgive en udtalelse inden 60 dage.

3. Der skal efter proceduren i artikel 29, stk. 2, træffes en afgørelse om hvert forslag. Afgørelsen

skal fastsætte, hvilke af de tekniske oplysninger fra bilag III der som minimum er nødvendige til

vurdering af forudsigelige risici ved udsætningen, navnlig:

a) oplysninger om den eller de pågældende GMO'er

b) oplysninger om forholdene i forbindelse med udsætningen og det potentielle recipientmiljø

c) oplysninger om vekselvirkningerne mellem GMO'en eller GMO'erne og miljøet

d) miljørisikovurderingen.

4. Denne afgørelse skal træffes senest 90 dage efter datoen for Kommissionens forslag eller da-

toen for modtagelsen af den kompetente myndigheds forslag. I denne frist på 90 dage medregnes

ikke den periode, hvor Kommissionen afventer de kompetente myndigheders bemærkninger, be-

mærkningerne fra offentligheden eller det eller de videnskabelige udvalgs udtalelse, jf. stk. 2.
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5. Den afgørelse, der træffes i henhold til stk. 3 og 4, skal fastsætte, at anmelderen først må

foretage udsætningen, når han har modtaget den kompetente myndigheds skriftlige tilladelse. An-

melderen skal foretage udsætningen i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i tilladel-

sen.

Den afgørelse, der træffes i henhold til stk. 3 og 4, kan fastsætte, at udsætninger af en GMO eller en

kombination af GMO'er på samme sted eller på forskellige steder til samme formål og inden for en

begrænset periode kan være omfattet af én enkelt anmeldelse.

6. Kommissionens beslutning 94/730/EF af 4. november 1994 om fastlæggelse af forenklede

procedurer for udsætning i miljøet af genetisk modificerede planter i henhold til artikel 6, stk. 5, i

Rådets direktiv 90/220/EØF1 finder fortsat anvendelse, jf. dog stk. 1-5 i nærværende artikel.

7. Såfremt en medlemsstat for så vidt angår udsætninger af GMO'er på sit eget område beslutter

at anvende eller ikke at anvende en procedure, der er fastlagt i en afgørelse truffet i overensstem-

melse med stk. 3 og 4, underretter den Kommissionen herom.

                                                
1 EFT L 292 af 12.11.1994, s. 31.
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Artikel 7

Behandling af ændringer og nye oplysninger

1. Sker der en ændring eller en utilsigtet forandring af udsætningen af en GMO eller en kombi-

nation af GMO'er, som kan have konsekvenser med hensyn til risikoen for menneskers sundhed og

miljøet, efter at den kompetente myndighed har givet sin skriftlige tilladelse, eller fremkommer der

nye oplysninger om sådanne risici, enten medens anmeldelsen er til behandling hos den kompetente

myndighed i en medlemsstat eller efter dennes skriftlige tilladelse, skal anmelderen straks:

a) træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

b) underrette den kompetente myndighed forud for eventuelle ændringer, eller så snart den util-

sigtede forandring er kendt, eller de nye oplysninger foreligger

c) revidere de i anmeldelsen anførte foranstaltninger.

2. Hvis den i stk. 1 nævnte kompetente myndighed kommer i besiddelse af oplysninger, der kan

have betydelige konsekvenser med hensyn til risici for menneskers sundhed og miljøet, eller hvis de

i stk. 1 beskrevne omstændigheder foreligger, foretager den kompetente myndighed en vurdering af

disse oplysninger og kan kræve, at anmelderen ændrer betingelserne for udsætningen, stiller den i

bero eller bringer den til ophør.
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Artikel 8

Høring af og information til offentligheden

1. Med forbehold af artikel 6 og 24 hører medlemsstaterne offentligheden og i givet fald grupper

om den planlagte udsætning. I den forbindelse skal medlemsstaterne fastsætte de nærmere omstæn-

digheder for en sådan høring, herunder et rimeligt tidsrum, med henblik på at give offentligheden

eller grupperne mulighed for at give udtryk for deres mening.

2. Med forbehold af artikel 24:

− gør medlemsstaterne oplysninger om alle del B-udsætninger på deres område af GMO'er of-

fentligt tilgængelige

− gør Kommissionen oplysninger, der er indeholdt i systemet til udveksling af oplysninger i

henhold til artikel 10, offentligt tilgængelige.

Artikel 9

Anmeldernes rapportering om udsætninger

Når en udsætning er fuldført og derefter med de intervaller, der er fastsat i tilladelsen på grundlag af

resultaterne af miljørisikovurderingen, meddeler anmelderen den kompetente myndighed resultatet

af udsætningen, hvad angår enhver risiko for menneskers sundhed eller miljøet, i givet fald med

særlig henvisning til de typer produkter, som anmelderen agter at anmelde på et senere tidspunkt.

Der fastlægges en model for fremlæggelsen af dette resultat efter proceduren i artikel 29, stk. 2.
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Artikel 10

Udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og Kommissionen

1. Kommissionen udarbejder en ordning for udveksling af de oplysninger, der findes i anmeldel-

serne. De kompetente myndigheder sender Kommissionen et resumé af hver anmeldelse, de har

modtaget i henhold til artikel 5, senest 30 dage efter modtagelsen. Modellen for dette resumé udar-

bejdes og ændres om nødvendigt efter proceduren i artikel 29, stk. 2.

2. Kommissionen videresender senest 30 dage efter modtagelsen af resuméerne disse til de øvri-

ge medlemsstater, som inden for en frist på 30 dage kan fremsætte bemærkninger gennem Kommis-

sionen eller direkte. En medlemsstat har efter anmodning ret til en kopi af hele anmeldelsen fra den

kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

3. De kompetente myndigheder underretter Kommissionen om de endelige beslutninger, de har

truffet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, herunder i givet fald om deres begrundelser for at

afvise en anmeldelse og om de resultater af udsætningerne, de har modtaget i overensstemmelse

med artikel 9.

4. Med hensyn til udsætning af GMO'er som omhandlet i artikel 6 sender medlemsstaterne en

gang om året en liste over GMO'er, der er blevet udsat på deres område, og en liste over anmeldel-

ser, der er blevet afvist, til Kommissionen, som videresender listerne til de kompetente myndighe-

der i de øvrige medlemsstater.
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DEL C

Markedsføring af GMO'er, der udgør eller indgår i produkter

Artikel 11

Vertikal lovgivning

1. Artikel 12–23 finder ikke anvendelse på GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, for så

vidt de er tilladt i henhold til fællesskabslovgivning, der dels indeholder krav om en specifik miljø-

risikovurdering i overensstemmelse med principperne i bilag II og på grundlag af oplysninger anført

i bilag III med forbehold af yderligere krav i henhold til ovennævnte fællesskabslovgivning, dels

fastsætter krav med hensyn til risikohåndtering, mærkning, hensigtsmæssig overvågning, informati-

on til offentligheden og en beskyttelsesklausul, som mindst svarer til kravene i dette direktiv.

2. For så vidt angår Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 finder artikel 12–23 i dette direktiv

ikke anvendelse på GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, i det omfang de er godkendt i hen-

hold til nævnte forordning, såfremt der gennemføres en specifik miljørisikovurdering i overens-

stemmelse med principperne i bilag II til dette direktiv og på grundlag af oplysninger anført i bi-

lag III til dette direktiv med forbehold af yderligere krav i henhold til forordning (EØF) nr. 2309/93.
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3. De procedurer, der sikrer, at risikovurdering, krav til risikohåndtering, mærkning, hensigts-

mæssig overvågning, information til offentligheden og beskyttelsesklausul svarer til, hvad der er

fastsat i dette direktiv, fastlægges i en forordning udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet. Indtil

denne forordning træder i kraft, må GMO’er, der udgør eller indgår i produkter, såfremt de er god-

kendt i henhold til anden fællesskabslovgivning, kun markedsføres efter godkendelse med henblik

på markedsføring i overensstemmelse med dette direktiv.

4. Under vurderingen af ansøgninger om markedsføring af de i stk. 1 omhandlede GMO'er skal

de organer, der er oprettet af Fællesskabet i henhold til dette direktiv og af medlemsstaterne med

henblik på gennemførelsen heraf, høres.

Artikel 12

Anmeldelsesprocedure

1. Før en GMO eller en kombination af GMO'er, der udgør eller indgår i et produkt, markedsfø-

res, skal der indgives en anmeldelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor denne

GMO skal markedsføres første gang. Den kompetente myndighed bekræfter datoen for modtagelsen

af anmeldelsen og sender straks resuméet af dossieret, som omhandlet i stk. 2, litra h), til de kom-

petente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen.

Den kompetente myndighed undersøger straks, om anmeldelsen er i overensstemmelse med stk. 2,

og anmoder om nødvendigt anmelderen om supplerende oplysninger.
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Når anmeldelsen er i overensstemmelse med stk. 2, sender den kompetente myndighed, senest når

den i henhold til artikel 13, stk. 2, sender sin vurderingsrapport, en kopi af anmeldelsen til Kommis-

sionen, som senest 30 dage efter modtagelsen heraf videresender den til de kompetente myndighe-

der i de øvrige medlemsstater.

2. Anmeldelsen skal indeholde:

a) de oplysninger, der kræves i bilag III og IV. Disse oplysninger skal tage hensyn til, at anven-

delsesstederne for GMO'en, der udgør eller indgår i et produkt, er forskelligartede, og skal

omfatte information om data og resultater fra udsætninger i forsknings- og udviklingsøjemed

vedrørende udsætningens virkninger for menneskers sundhed og miljøet

b) miljørisikovurderingen og de konklusioner, der kræves i bilag II, punkt D

c) betingelserne for markedsføring af produktet, herunder særlige betingelser for brug og håndte-

ring

d) en foreslået gyldighedsperiode for tilladelsen, der ikke bør overstige 10 år

e) en plan for overvågning i overensstemmelse med bilag VII, der omfatter et forslag til varighe-

den af overvågningsplanen; denne varighed kan være forskellig fra den foreslåede gyldig-

hedsperiode for tilladelsen

f) et forslag til mærkning, der skal opfylde kravene i bilag IV. Det skal fremgå klart af mærk-

ningen, at produktet indeholder en GMO. Ordene "Dette produkt indeholder genetisk modifi-

cerede organismer" skal stå enten på en etiket eller i et ledsagedokument

g) et forslag til emballage, der skal opfylde kravene i bilag IV

h) et resumé af dossieret. Modellen til resuméet fastlægges efter proceduren i artikel 29, stk. 2.
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Finder en anmelder på grundlag af resultaterne af en udsætning, som er anmeldt i henhold til del B,

eller på grundlag af andre væsentlige, videnskabeligt begrundede argumenter, at markedsføring og

brug af en GMO, der udgør eller indgår i et produkt, ikke indebærer risiko for menneskers sundhed

og miljøet, kan anmelderen foreslå den kompetente myndighed, at han undlader at levere en del af

eller alle de oplysninger, der kræves i bilag IV, punkt B.

3. Anmelderen skal i anmeldelsen angive data eller resultater fra udsætninger af de samme

GMO'er eller den samme kombination af GMO'er, som anmelderen tidligere har anmeldt og/eller

foretaget eller er i færd med at anmelde og/eller foretage i eller uden for Fællesskabet.

4. Anmelderen kan ligeledes henvise til data eller resultater fra anmeldelser, der tidligere er ind-

givet af andre anmeldere, eller forelægge supplerende oplysninger, som han anser for relevante,

forudsat at disse oplysninger, data og resultater ikke er fortrolige, eller at disse anmeldere har givet

deres skriftlige samtykke hertil.

5. Skal en GMO eller en kombination af GMO'er anvendes til anden brug end den, der allerede

er anført i en anmeldelse, skal der indgives en særskilt anmeldelse herfor.

6. Hvis der er fremkommet nye oplysninger om de risici, GMO'en indebærer for menneskers

sundhed eller miljøet, før den skriftlige tilladelse er givet, skal anmelderen straks træffe de nødven-

dige foranstaltninger til at beskytte menneskers sundhed og miljøet og underrette den kompetente

myndighed herom. Derudover skal anmelderen revidere de oplysninger og betingelser, som er angi-

vet i anmeldelsen.
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Artikel 13

Vurderingsrapport

1. Efter at have modtaget og bekræftet modtagelsen af anmeldelsen i overensstemmelse med ar-

tikel 12, stk. 2, undersøger den kompetente myndighed, om anmeldelsen er i overensstemmelse med

dette direktiv.

2. Senest 90 dage efter modtagelsen af anmeldelsen skal den kompetente myndighed:

– udarbejde en vurderingsrapport og sende den til anmelderen. At anmelderen herefter trækker

sin anmeldelse tilbage, udelukker ikke, at anmeldelsen senere indgives til en anden kompetent

myndighed

– i det i stk. 3, litra a), nævnte tilfælde sende denne rapport sammen med de i stk. 4 omhandlede

oplysninger og eventuelle andre oplysninger, som dens rapport bygger på, til Kommissionen,

som senest 30 dage efter modtagelsen heraf videresender den til de kompetente myndigheder i

de øvrige medlemsstater.

I det i stk. 3, litra b), nævnte tilfælde sender den kompetente myndighed sin rapport sammen med de

i stk. 4 omhandlede oplysninger og eventuelle andre oplysninger, som dens rapport bygger på, til

Kommissionen tidligst 15 dage efter, at vurderingsrapporten er sendt til anmelderen, og se-

nest 105 dage efter modtagelsen af anmeldelsen. Kommissionen videresender senest 30 dage efter

modtagelsen rapporten af denne til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

3. I vurderingsrapporten anføres det

a) om den eller de pågældende GMO'er bør markedsføres og på hvilke betingelser, eller

b) om den eller de pågældende GMO'er ikke bør markedsføres.
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Vurderingsrapporterne udarbejdes efter retningslinjerne i bilag VI.

4. Ved beregningen af den i stk. 2 anførte frist på 90 dage medregnes ikke tidsrum, hvor den

kompetente myndighed afventer yderligere oplysninger, som den har anmodet anmelderen om. Den

kompetente myndighed skal begrunde eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger.

Artikel 14

Standardprocedure

1. I de i artikel 13, stk. 3, omhandlede tilfælde kan en kompetent myndighed eller Kommissio-

nen anmode om yderligere oplysninger, fremsætte bemærkninger til eller begrundede indvendinger

mod markedsføringen af den eller de pågældende GMO'er senest 60 dage efter datoen for videre-

sendelsen af vurderingsrapporten.

Bemærkninger eller begrundede indvendinger og svar sendes til Kommissionen, der straks videre-

sender dem til samtlige kompetente myndigheder.

De kompetente myndigheder og Kommissionen kan drøfte eventuelle udestående spørgsmål for at

nå til enighed senest 105 dage efter datoen for videresendelsen af vurderingsrapporten.

Ved beregningen af den endelige frist på 45 dage for at nå til enighed tages der ikke hensyn til peri-

oder, hvor der afventes yderligere oplysninger fra anmelderen. Enhver anmodning om yderligere

oplysninger skal begrundes.
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2. I det i artikel 13, stk. 3, litra b), omhandlede tilfælde bør anmeldelsen afvises, hvis den kom-

petente myndighed, som har udarbejdet rapporten, træffer afgørelse om, at den eller de pågældende

GMO'er ikke bør markedsføres. Denne afgørelse skal begrundes.

3. Såfremt den kompetente myndighed, der har udarbejdet rapporten, træffer afgørelse om, at

produktet kan markedsføres, hvis der ikke foreligger begrundede indvendinger fra en medlemsstat

eller fra Kommissionen senest 60 dage efter datoen for videresendelse af den i artikel 13, stk. 3, li-

tra a), omhandlede vurderingsrapport, eller hvis udestående spørgsmål løses inden udløbet af den i

stk. 1 omhandlede frist på 105 dage, giver den kompetente myndighed, som har udarbejdet rappor-

ten, skriftlig tilladelse til markedsføringen, fremsender den til anmelderen og underretter de øvrige

medlemsstater og Kommissionen herom inden 30 dage.

4. Tilladelsen gives for et tidsrum på højst 10 år.

Artikel 15

Kriterier for og oplysninger om specificerede GMO'er

1. Uanset artikel 12 kan en kompetent myndighed eller Kommissionen på eget initiativ frem-

sætte et forslag om kriterier og krav til oplysninger, der skal opfyldes ved anmeldelse med henblik

på markedsføring af visse typer GMO'er, der udgør eller indgår i produkter.

2. Disse kriterier og oplysningskrav samt passende krav om et resumé vedtages, efter høring af

det eller de relevante videnskabelige udvalg efter proceduren i artikel 29, stk. 2. Kriterierne og kra-

vene til oplysninger skal være af en sådan art, at de sikrer en høj grad af sikkerhed for menneskers

sundhed og miljøet, og de skal bygge på den foreliggende videnskabelige dokumentation for denne

sikkerhed og på erfaringerne med udsætning af lignende GMO'er.
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Kravene i artikel 12, stk. 2, erstattes med dem, der er vedtaget ovenfor, og proceduren i artikel 12,

stk. 3, 4, 5 og 6, og artikel 13 og 14 finder anvendelse.

3. Inden den i artikel 29, stk. 2, fastsatte procedure indledes om en afgørelse om kriterier og krav

til oplysninger som omhandlet i stk. 1, gør Kommissionen forslaget tilgængeligt for offentligheden.

Offentligheden kan fremsætte bemærkninger til Kommissionen inden 60 dage.

Artikel 16

Fornyelse af en tilladelse

1. Uanset artikel 12, 13 og 14 gælder proceduren i stk. 2-9

a) for fornyelse af tilladelser, der er givet i henhold til del C, og

b) inden den ...* for fornyelse af tilladelser, der inden den ...**er givet i henhold til direktiv

90/220/EØF om markedsføring af GMO'er, der udgør eller indgår i produkter.

2. Senest 9 måneder inden udløbet af en tilladelse for så vidt angår tilladelser, som er omhandlet

i stk. 1, litra a), og inden den ...* for så vidt angår tilladelser, som er omhandlet i stk. 1, litra b), skal

anmelderen i henhold til denne artikel forelægge den kompetente myndighed, der modtog den op-

rindelige anmeldelse, en anmeldelse, som skal indeholde:

a) en kopi af tilladelsen til markedsføring af GMO'erne

                                                
* Fire år efter den dato, der er anført i artikel 32.
** Den dato, der er anført i artikel 32.
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b) en rapport om resultaterne af den overvågning, der er udført i overensstemmelse med arti-

kel 19. For så vidt angår tilladelser, der er omhandlet i stk. 1, litra b), skal denne rapport

forelægges, når der er foretaget overvågning

c) alle andre nye oplysninger om risikoen ved produktet for menneskers sundhed og/eller miljøet

d) i givet fald et forslag til ændring eller supplering af betingelserne for den oprindelige tilladel-

se, blandt andet betingelserne for den fremtidige overvågning og tidsbegrænsningen af tilla-

delsen.

Den kompetente myndighed skal bekræfte datoen for modtagelse af anmeldelsen, og når anmeldel-

sen er i overensstemmelse med dette stykke, fremsender den kompetente myndighed straks en kopi

af anmeldelsen og vurderingsrapporten til Kommissionen, som senest 30 dage efter modtagelsen

heraf videresender dem til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater. Den kompetente

myndighed skal også sende sin vurderingsrapport til anmelderen.

3. Vurderingsrapporten skal angive:

a) om den eller de pågældende GMO'er bør forblive på markedet og på hvilke betingelser, eller

b) om den eller de pågældende GMO'er ikke bør forblive på markedet.

4. De andre kompetente myndigheder eller Kommissionen kan anmode om yderligere oplysnin-

ger, gøre bemærkninger eller fremsætte begrundede indvendinger inden for et tidsrum på 60 dage

fra datoen for videresendelsen af vurderingsrapporten.
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5. Alle bemærkninger eller begrundede indvendinger og svar sendes til Kommissionen, som

straks videresender dem til alle kompetente myndigheder.

6. For så vidt angår stk. 3, litra a), skal den kompetente myndighed, der har udarbejdet rappor-

ten, såfremt der ikke foreligger begrundede indvendinger fra en medlemsstat eller fra Kommissio-

nen senest 60 dage efter datoen for videresendelsen af vurderingsrapporten, sende anmelderen den

endelige skriftlige afgørelse og underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom inden

30 dage. Gyldigheden af tilladelsen kan i givet fald begrænses.

7. De kompetente myndigheder og Kommissionen kan drøfte alle udestående spørgsmål med

henblik på at nå til enighed senest 75 dage efter datoen for videresendelsen af vurderingsrapporten.

8. Hvis de udestående spørgsmål løses inden udløbet af den i stk. 7 omhandlede periode på

75 dage, skal den kompetente myndighed, der har udarbejdet rapporten, sende sin endelige skriftlige

afgørelse til anmelderen og underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom inden

30 dage. Gyldigheden af tilladelsen kan i givet fald begrænses.

9. Efter at have indgivet en anmeldelse med henblik på fornyelse af en tilladelse i overensstem-

melse med stk. 2 kan anmelderen fortsat markedsføre GMO'erne på de i tilladelsen fastsatte betin-

gelser, indtil der er truffet endelig afgørelse om anmeldelsen.

Artikel 17

Fællesskabsprocedure i tilfælde af indvendinger

1. Såfremt en kompetent myndighed eller Kommissionen i overensstemmelse med artikel 14, 16

og 19 fremsætter og opretholder indvendinger, skal der efter proceduren i artikel 29, stk. 2, inden

120 dage vedtages og offentliggøres en afgørelse. Denne afgørelse skal indeholde de samme oplys-

ninger som anført i artikel 18, stk. 3.
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Ved beregning af perioden på 120 dage medregnes ikke tidsrum, hvor Kommissionen afventer

yderligere oplysninger, som den har anmodet anmelderen om, eller afventer en udtalelse fra et vi-

denskabeligt udvalg, som er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 27. Kommissionen skal be-

grunde enhver anmodning om yderligere oplysninger og underrette de kompetente myndigheder om

sine anmodninger til anmelderen. Det tidsrum, hvor Kommissionen afventer udtalelsen fra det vi-

denskabelige udvalg, må ikke overstige 90 dage.

Det tidsrum, hvor Rådet træffer afgørelse efter proceduren i artikel 29, stk. 2, medregnes ikke.

2. Hvis der er truffet en positiv afgørelse, skal den kompetente myndighed, der har udarbejdet

rapporten, give anmelderen skriftlig tilladelse til markedsføring eller til fornyelse af tilladelsen,

fremsende den til anmelderen og underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom se-

nest 30 dage efter offentliggørelsen eller meddelelsen af afgørelsen.

Artikel 18

Tilladelse

1. Kun hvis der er givet skriftlig tilladelse til markedsføring af en GMO, der udgør eller indgår i

et produkter, må dette produkt med forbehold af kravene i anden fællesskabslovgivning bruges uden

yderligere anmeldelse i hele Fællesskabet, for så vidt de særlige brugsvilkår og de deri indeholdte

krav med hensyn til miljøer og/eller geografiske områder overholdes nøje.

2. Anmelderen må først påbegynde markedsføringen, når han har modtaget den kompetente

myndigheds skriftlige tilladelse i overensstemmelse med artikel 14, 16 og 17, og under iagttagelse

af de betingelser, der kræves i denne tilladelse.
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3. Den i artikel 14, 16 og 17 omhandlede skriftlige tilladelse skal i alle tilfælde udtrykkeligt an-

give:

a) tilladelsens anvendelsesområde, herunder identiteten af den eller de GMO'er, der udgør eller

indgår i produkter og skal markedsføres, samt deres entydige identifikator

b) tilladelsens gyldighedsperiode

c) betingelserne for markedsføring af produktet, herunder eventuelle særlige betingelser for

brug, håndtering og emballering af den eller de GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, og

betingelser for beskyttelse af særlige økosystemer/miljøer og/eller geografiske områder

d) at anmelderen med forbehold af artikel 24 på anmodning skal stille kontrolprøver til rådighed

for den kompetente myndighed

e) mærkningskrav i overensstemmelse med kravene i bilag IV. Mærkningen skal klart angive, at

produktet indeholder en GMO. Ordene "Dette produkt indeholder genetisk modificerede or-

ganismer" skal stå enten på en etiket eller i et dokument, der ledsager produktet eller andre

produkter, der indeholder GMO'en eller GMO'erne

f) overvågningskrav i overensstemmelse med bilag VII, herunder rapporteringsforpligtelser over

for Kommissionen og de kompetente myndigheder, tidsrummet for overvågningsplanen og i

givet fald alle forpligtelser over for enhver, der sælger produktet, eller enhver bruger.

4. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den skriftlige tilladel-

se og i givet fald den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, gøres offentligt tilgængelige, og at

betingelserne i den skriftlige tilladelse og i givet fald i afgørelsen overholdes.
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Artikel 19

Overvågning og behandling af nye oplysninger

1. Efter markedsføring af en GMO, der udgør eller indgår i et produkt, skal anmelderen sikre, at

der foretages overvågning heraf og aflægges rapport om overvågningen på de i tilladelsen fastsatte

betingelser. Rapporterne om denne overvågning skal forelægges Kommissionen og medlemsstater-

nes kompetente myndigheder. På grundlag af disse rapporter og i overensstemmelse med tilladelsen

og inden for rammerne af den overvågningsplan, som er fastlagt i tilladelsen, kan den kompetente

myndighed, der har modtaget den oprindelige anmeldelse, tilpasse overvågningsplanen efter den

første overvågningsperiode.

2. Er der, efter at den skriftlige tilladelse er givet, fremkommet nye oplysninger fra brugerne el-

ler fra andre kilder om risici ved den eller de pågældende GMO'er for menneskers sundhed eller

miljøet, skal anmelderen straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte menneskers

sundhed og miljøet og underrette den kompetente myndighed herom.

Herudover skal anmelderen revidere de i anmeldelsen anførte oplysninger og betingelser.

3. Kommer den kompetente myndighed i besiddelse af oplysninger, der kan have konsekvenser

med hensyn til risikoen ved den eller de pågældende GMO'er for menneskers sundhed eller miljøet,

eller foreligger de i stk. 2 beskrevne omstændigheder, fremsender den kompetente myndighed

straks oplysningerne til Kommissionen og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater

og kan i givet fald henholde sig til bestemmelserne i artikel 14, stk. 1, og artikel 16, stk. 7, såfremt

oplysningerne er fremkommet, inden den skriftlige tilladelse blev givet.
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Er oplysningerne fremkommet, efter at tilladelsen blev givet, skal den kompetente myndighed se-

nest 60 dage efter modtagelsen af de nye oplysninger, sende sin vurderingsrapport med angivelse af,

om og hvordan betingelserne for tilladelsen bør ændres eller tilladelsen bringes til ophør, til Kom-

missionen, som senest 30 dage efter modtagelsen heraf videresender den til de kompetente myndig-

heder i de øvrige medlemsstater.

Bemærkninger eller begrundede indvendinger mod fortsat markedsføring af GMO'en eller vedrø-

rende forslaget til ændring af betingelserne for tilladelsen skal senest 60 dage efter videresendelsen

af vurderingsrapporten sendes til Kommissionen, som straks videresender den til alle kompetente

myndigheder.

De kompetente myndigheder og Kommissionen kan drøfte eventuelle udestående spørgsmål med

henblik på at nå til enighed senest 75 dage efter datoen for videresendelsen af vurderingsrapporten.

Hvis der ikke foreligger begrundede indvendinger fra en medlemsstat eller fra Kommissionen se-

nest 60 dage efter fremsendelsen af de nye oplysninger, eller hvis udestående spørgsmål afklares

inden 75 dage, skal den kompetente myndighed, der har udarbejdet rapporten, ændre tilladelsen som

foreslået, sende den ændrede tilladelse til anmelderen og underrette de øvrige medlemsstater og

Kommissionen herom inden 30 dage.

Artikel 20

Mærkning

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mærkning og embal-

lage af markedsførte GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, i alle stadier af markedsføringen er

i overensstemmelse med kravene i den i artikel 14, stk. 3, artikel 16, stk. 5 og 8, artikel 17, stk. 2, og

artikel 18, stk. 3, omhandlede skriftlige tilladelse.
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2. For produkter, for hvilke utilsigtede eller teknisk uundgåelige spor af tilladte GMO'er ikke

kan udelukkes, kan der fastsættes en minimumstærskel, hvorunder disse produkter ikke behøver at

blive mærket i overensstemmelse med stk. 1. Tærskelværdierne fastsættes under hensyntagen til det

pågældende produkt efter proceduren i artikel 29, stk. 2. 

Artikel 21

Fri omsætning

Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller forhindre markedsføring af GMO'er, der udgør

eller indgår i produkter, og som opfylder kravene i dette direktiv, jf. dog artikel 22.

Artikel 22

Beskyttelsesklausul

1. Hvis en medlemsstat som følge af nye eller supplerende oplysninger, der er fremkommet ef-

ter, at tilladelsen er givet, og som påvirker miljørisikovurderingen, eller som følge af revurdering af

eksisterende oplysninger på grundlag af ny eller supplerende videnskabelig viden har begrundet

formodning om, at en GMO, der udgør eller indgår i produkter, og som er blevet behørigt anmeldt,

og hvortil der er givet skriftlig tilladelse i henhold til dette direktiv, udgør en risiko for menneskers

sundhed eller miljøet, kan denne medlemsstat midlertidigt begrænse eller forbyde brug og/eller salg

af den pågældende GMO som eller i produkter på sit område.

Medlemsstaten sikrer, at der i tilfælde af alvorlig risiko træffes nødforanstaltninger som f.eks. sus-

pension af eller stop for markedsføringen, og at offentligheden informeres.
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Medlemsstaten underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltnin-

ger, der er truffet i henhold til denne artikel, og angiver årsagerne hertil, idet den forelægger sin re-

vurdering af miljørisikovurderingen med angivelse af, hvorvidt betingelserne for tilladelsen skal

ændres eller tilladelsen inddrages, og hvordan dette skal ske, og i givet fald de nye eller supplerende

oplysninger, som afgørelsen er baseret på.

2. Der træffes afgørelse i sagen inden 60 dage efter proceduren i artikel 29, stk. 2. Ved bereg-

ning af fristen på 60 dage medregnes ikke tidsrum, hvor Kommissionen afventer yderligere oplys-

ninger, som den har anmodet anmelderen om, eller afventer en udtalelse fra den eller de videnska-

belige komitéer, der er blevet hørt. Det tidsrum, hvor Kommissionen afventer udtalelsen fra den el-

ler de videnskabelige komitéer, må ikke overstige 60 dage.

Tilsvarende medregnes ikke det tidsrum, hvor Rådet træffer afgørelse efter proceduren i artikel 29,

stk. 2.

Artikel 23

Information til offentligheden

1. Efter at have modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, skal Kom-

missionen straks gøre det i artikel 12, stk. 2, litra h), omhandlede resumé tilgængeligt for offentlig-

heden, jf. dog artikel 24. Kommissionen skal også gøre vurderingsrapporterne tilgængelige for of-

fentligheden i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3, litra a). Offentligheden kan fremsætte

bemærkninger til Kommissionen inden 30 dage. Kommissionen sender straks bemærkningerne til

de kompetente myndigheder.
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2. For alle GMO'er, der udgør eller indgår i et produkt, og hvortil der er givet skriftlig tilladelse

til markedsføring, eller hvis markedsføring er blevet afvist i henhold til dette direktiv, skal vurde-

ringsrapporterne for disse GMO'er og udtalelserne fra de videnskabelige udvalg, der er hørt, gøres

tilgængelige for offentligheden, jf. dog artikel 24. For hvert produkt angives klart, hvilken eller

hvilke GMO'er produktet indeholder, og brugen deraf.

DEL D

Afsluttende bestemmelser

Artikel 24

Fortrolighed

1. Kommissionen og de kompetente myndigheder må ikke til tredjemand videregive fortrolige

oplysninger, der er anmeldt eller udvekslet i henhold til dette direktiv, og skal beskytte de intellek-

tuelle ejendomsrettigheder, der knytter sig til de modtagne data.

2. Anmelderen kan angive, hvilke af oplysningerne i anmeldelsen i henhold til dette direktiv der

bør behandles som fortrolige, fordi afsløring af dem kan skade anmelderens konkurrencemæssige

stilling. Der skal i så fald vedlægges en verificerbar begrundelse herfor.

3. Den kompetente myndighed afgør efter samråd med anmelderen, hvilke oplysninger der vil

blive behandlet som fortrolige, og underretter anmelderen om sin afgørelse.
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4. Følgende oplysninger må under ingen omstændigheder behandles som fortrolige, når de

forelægges i henhold til artikel 5, 6, 7, 12, 16, 19 eller 22:

– en generel beskrivelse af GMO'en eller GMO’erne, anmelderens navn og adresse, formålet

med udsætningen samt stedet for udsætningen og den påtænkte brug

– metoder og planer for overvågning af GMO'en eller GMO'erne samt for beredskabsplan

– miljørisikovurderingen.

5. Trækker anmelderen sin anmeldelse tilbage, uanset grunden hertil, skal de kompetente myn-

digheder og Kommissionen respektere oplysningernes fortrolige karakter.

Artikel 25

Mærkning af GMO'er, som er omhandlet i artikel 2, nr. 4, andet afsnit

1. GMO'er, der skal stilles til rådighed for de handlinger, som er omhandlet i artikel 2, nr. 4, an-

det afsnit, skal opfylde passende mærkningskrav i overensstemmelse med de relevante afsnit i bi-

lag IV, således at det klart fremgår af en etiket eller et ledsagedokument, at der er anvendt GMO'er.

Ordene "Dette produkt indeholder genetisk modificerede organismer" skal stå enten på en etiket el-

ler i et ledsagedokument.

2. Betingelserne for iværksættelse af stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 29, stk. 2, idet

overlapning eller uoverensstemmelse med eksisterende mærkningsbestemmelser i gældende fælles-

skabslovgivning, skal undgås. Der bør i den forbindelse tages passende hensyn til mærkningsbe-

stemmelser, som medlemsstaterne har fastsat i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.
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Artikel 26

Tilpasning af bilagene til den tekniske udvikling

Bilag II, punkt C og D, bilag III-VI og bilag VII, punkt C, tilpasses den tekniske udvikling efter

proceduren i artikel 29, stk. 2.

Artikel 27

Høring af et eller flere videnskabelige udvalg

1. I tilfælde, hvor indvendinger med hensyn til risikoen ved GMO'er for menneskers sundhed

eller for miljøet indgives af en kompetent myndighed eller Kommissionen og opretholdes i overens-

stemmelse med artikel 14, stk. 1, artikel 16, stk. 4, artikel 19, stk. 3, eller artikel 22, eller hvor det i

den i artikel 13 omhandlede vurderingsrapport anføres, at GMO'en ikke bør markedsføres, skal

Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat høre det eller de relevante

videnskabelige udvalg om indvendingerne.

2. Kommissionen kan også på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat høre det

eller de relevante videnskabelige udvalg om alle forhold, der er omhandlet i dette direktiv, og som

kan have uønskede virkninger for menneskers sundhed og miljøet.

3. De administrative procedurer, som er fastsat i dette direktiv, berøres ikke af stk. 2.
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Artikel 28

Høring af et eller flere udvalg om etiske spørgsmål

1. Med forbehold af medlemsstaternes kompetence i etiske spørgsmål skal Kommissionen på

eget initiativ eller på anmodning af Europa-Parlamentet eller Rådet høre alle de udvalg, den har

nedsat til at rådgive om de etiske aspekter i forbindelse med bioteknologi, som f.eks. Den Europæi-

ske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, om etiske spørgsmål af

generel karakter.

Denne høring kan også finde sted på anmodning af en medlemsstat.

2. De administrative procedurer, som er fastsat i dette direktiv, berøres ikke af stk. 1.

Artikel 29

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF1 under

overholdelse af bestemmelserne i nævnte afgørelses artikel 8.

Den frist, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

                                                
1 EFT L 184 af 7.7.1999, s. 23.
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Artikel 30

Udveksling af oplysninger og rapportering

1. Medlemsstaterne og Kommissionen mødes regelmæssigt og udveksler oplysninger om de

indhøstede erfaringer med forebyggelse af risici i tilknytning til udsætning i miljøet og markedsfø-

ring af GMO'er. Denne udveksling af oplysninger skal ligeledes omfatte de erfaringer, der er indhø-

stet i forbindelse med gennemførelsen af artikel 2, nr. 4, andet afsnit, miljørisikovurderingen, over-

vågningen samt spørgsmålet om høring og underretning af offentligheden.

Retningslinjerne for gennemførelsen af artikel 2, nr. 4, andet afsnit, kan om nødvendigt fastlægges

af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 29, stk. 1.

2. Kommissionen opretter et eller flere registre med henblik på at opbevare de oplysninger om

genetiske modifikationer i GMO'er, der er omhandlet i bilag IV, punkt A, nr. 7. Med forbehold af

artikel 24 skal registret/registrene omfatte en del, der er tilgængelig for offentligheden. De nærmere

bestemmelser for, hvorledes registret/registrene skal fungere, fastlægges efter proceduren i arti-

kel 29, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender hvert tredje år Kommissionen en rapport om de foranstaltninger, der

er truffet til gennemførelse af dette direktiv. Denne rapport skal indeholde en kortfattet faktuel re-

degørelse for deres erfaringer med GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, og som markedsfø-

res i henhold til dette direktiv.
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4. Kommissionen offentliggør hvert tredje år et resumé baseret på de i stk. 3 omhandlede rap-

porter.

5. Kommissionen sender i 2003 og derefter hvert tredje år Europa-Parlamentet og Rådet en rap-

port om medlemsstaternes erfaringer med GMO'er, der markedsføres i henhold til dette direktiv.

6. Når Kommissionen fremlægger denne rapport i 2003, fremlægger den samtidig en særlig rap-

port om, hvordan del B og del C fungerer, herunder en vurdering af

a) alle følger heraf, navnlig med henblik på at tage de europæiske økosystemers diversitet i be-

tragtning, samt af behovet for at supplere regelsættet på dette område

b) gennemførligheden af de forskellige muligheder for yderligere at forbedre sammenhængen i

og effektiviteten af dette regelsæt, herunder en centraliseret fællesskabstilladelsesprocedure

samt bestemmelser for Kommissionens endelige beslutningstagning

c) om der er er indhøstet tilstrækkelig erfaring med gennemførelsen af de i del B omhandlede

differentierede procedurer til, at en bestemmelse om implicit tilladelse i forbindelse med disse

procedurer kan forsvares, og med del C til, at det kan forsvares at anvende differentierede

procedurer, og

d) de socioøkonomiske følger af udsætning og markedsføring af GMO'er.
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7. Kommissionen sender hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de etiske spørgs-

mål, der henvises til i artikel 28, stk. 1; denne rapport kan i givet fald ledsages af forslag med hen-

blik på ændring af direktivet.

Artikel 31

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale be-

stemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv. Disse sanktioner skal være effektive, stå i

rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 32

Direktivets gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv senest den     *. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale forskrifter, som de

udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

                                                
* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 33

Anmeldelser under behandling

1. Anmeldelser om markedsføring af GMO'er, som udgør eller indgår i et produkt, der er modta-

get i henhold til direktiv 90/220/EØF, og for hvilke procedurerne i nævnte direktiv ikke er afsluttet

senest den       *, er omfattet af bestemmelserne i dette direktiv.

2. Senest den       ** skal anmelderne have suppleret deres anmeldelse i overensstemmelse med
dette direktiv.

Artikel 34
Ophævelse

1. Direktiv 90/220/EØF ophæves den       ***.

2. Henvisninger til det ophævede direktiv skal forstås som henvisninger til dette direktiv og skal

læses i forbindelse med sammenligningstabellen i bilag VIII.

Artikel 35

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

                                                
* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
** 21 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
*** Datoen i artikel 32.
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Artikel 36

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I A

TEKNIKKER NÆVNT I DIREKTIVETS ARTIKEL 2, nr. 2

DEL 1

Teknikker til genetisk modifikation, jf. direktivets artikel 2, nr. 2, litra a), er bl.a.:

1) teknikker til nukleinsyrerekombination, hvorved der dannes nye kombinationer af genetisk
materiale ved indsættelse af nukleinsyremolekyler fremstillet på en hvilken som helst måde
uden for en organisme i et virus, et bakterieplasmid eller et andet vektorsystem og indføring
heraf i en værtsorganisme, hvor de ikke forekommer naturligt, men hvor de er i stand til at
formere sig

2) teknikker til direkte indføring i en organisme af arvemateriale, der er præpareret uden for or-
ganismen, herunder mikroinjektion, makroinjektion og mikroindkapsling

3) cellefusions- (herunder protoplastfusions-) eller hybridiseringsteknikker, hvor levende celler
med nye kombinationer af genetisk arvemateriale dannes ved fusion af to eller flere celler ved
hjælp af metoder, der ikke forekommer naturligt.

DEL 2

Teknikker, der ikke anses for at føre til genetisk modifikation, jf. direktivets artikel 2, nr. 2, litra b),

forudsat at de ikke indebærer brug af rekombinante nukleinsyremolekyler eller genetisk modifice-

rede organismer fremstillet med andre teknikker/metoder end dem, der er undtaget i medfør af bi-

lag I B:

1) in vitro-befrugtning

2) naturlige processer som f.eks. konjugation, transduktion og transformation

3) induktion af polyploidi

________________________
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BILAG I B

TEKNIKKER NÆVNT I ARTIKEL 3

Teknikker/metoder til genetisk modifikation, hvorved der frembringes organismer, der er undtaget

fra dette direktiv, forudsat at disse teknikker/metoder ikke indebærer brug af rekombinante nuklein-

syremolekyler eller genetisk modificerede organismer bortset fra sådanne, der er fremstillet med en

eller flere af de nedenstående teknikker/metoder:

1) mutagenese;

2) cellefusion (herunder protoplastfusion) af planteceller af organismer, som kan udveksle gene-

tisk materiale ved hjælp af traditionelle forædlingsmetoder.

__________________
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BILAG II

PRINCIPPER FOR MILJØRISIKOVURDERINGEN

Dette bilag indeholder en generel beskrivelse af de mål, der skal nås, de faktorer, der skal tages i

betragtning, og de generelle principper og metoder, der skal følges for at gennemføre den miljørisi-

kovurdering, der er omhandlet i direktivets artikel 4 og 12. Det vil blive suppleret med vejledende

noter, som skal udarbejdes i overensstemmelse med proceduren i direktivets artikel 29, stk. 2. Disse

vejledende noter skal foreligge senest den ...*.

For at bidrage til fælles forståelse af udtrykkene "direkte, indirekte, umiddelbare og forsinkede" ved

gennemførelsen af dette bilag, og uden at dette berører yderligere vejledning i denne henseende,

især med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der kan og skal tages hensyn til indirekte virkninger,

beskrives disse udtryk således:

− "direkte virkninger" sigter til primære virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, som er

et resultat af GMO'en selv, og som ikke kan tilskrives en årsagskæde af begivenheder

− "indirekte virkninger" sigter til virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, som kan til-

skrives en årsagskæde af begivenheder gennem mekanismer såsom vekselvirkninger med an-

dre organismer, overførsel af genetisk materiale eller ændringer i brug eller håndtering.

Indirekte virkninger vil sandsynligvis først blive observeret senere

− "umiddelbare virkninger" sigter til virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, som ob-

serveres i løbet af den periode, hvor udsætningen af GMO'en sker. Umiddelbare virkninger

kan være direkte eller indirekte

                                                
* Den dato, der er anført i ændringsdirektivets artikel 2.
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− "forsinkede virkninger" sigter til virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, der ikke ob-

serveres i løbet af den periode, hvor udsætningen af GMO'en sker, men som viser sig som en

direkte eller indirekte virkning enten på et senere tidspunkt, eller efter at udsætningen er op-

hørt.

A. Mål

Formålet med en miljørisikovurdering er ved en konkret vurdering fra sag til sag at påvise og

vurdere de potentielle uønskede virkninger af GMO'en, enten direkte, indirekte, umiddelbare

eller forsinkede, på menneskers sundhed og miljøet, som udsætning i miljøet eller markedsfø-

ring af GMO'er kan indebære. Miljørisikovurderingen bør foretages med henblik på at påvise,

om der er et behov for risikohåndtering og, hvis dette er tilfældet, hvilke metoder det er mest

hensigtsmæssigt at anvende.

B. Generelle principper

I overensstemmelse med forsigtighedsprincippet bør følgende generelle principper følges, når

der foretages en miljørisikovurdering:

– påviste egenskaber ved GMO'en og dens brug, som vil kunne forårsage uønskede virk-
ninger, sammenlignes med egenskaberne ved den ikke-modificerede organisme, som
GMO'en stammer fra, og dens brug i tilsvarende situationer

– miljørisikovurderingen foretages på en videnskabeligt forsvarlig og gennemsigtig måde
på grundlag af tilgængelige videnskabelige og tekniske data

– miljørisikovurderingen foretages ved en konkret vurdering fra sag til sag, hvilket inde-
bærer, at de krævede oplysninger kan variere alt efter arten af de berørte GMO'er, den
påtænkte brug og det potentielle recipientmiljø, idet der bl.a. tages hensyn til GMO'er,
der allerede er i miljøet
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– hvis nye oplysninger om GMO'en og dens virkninger på menneskers sundhed eller
miljøet foreligger, kan det være nødvendigt at gentage miljørisikovurderingen for:

= at fastslå, om risikoen er ændret

= at fastslå, om der er behov for at ændre risikohåndteringen i overensstemmelse
hermed.

C. Metoder

C.1. Egenskaber ved GMO'er og udsætning i miljøet

Alt efter det enkelte tilfælde skal der i miljørisikovurderingen tages hensyn til de relevante

tekniske og videnskabelige enkeltheder vedrørende egenskaber ved:

– recipient- eller forældreorganismen(erne)
– den eller de genetiske modifikationer, det være sig indsættelse eller deletion af genetisk

materiale, og relevante oplysninger om vektor og donor
– GMO'en
– den påtænkte udsætning eller brug, herunder omfang
– det potentielle recipientmiljø, og
– vekselvirkningerne mellem disse.

Som støtte for risikovurderingen kan anvendes oplysninger om udsætning af lignende orga-

nismer og organismer med lignende træk og deres vekselvirkninger med lignende miljøer.

C.2. Trin i miljørisikovurderingen

Ved udarbejdelsen af konklusioner for den i direktivets artikel 4, 5, 6 og 12 omhandlede mil-

jørisikovurdering bør der tages hensyn til følgende punkter:
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1. Påvisning af egenskaber, der kan forårsage uønskede virkninger:

Egenskaber ved GMO'er, der skyldes den genetiske modifikation, og som vil kunne for-
årsage uønskede virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, skal identificeres. En
sammenligning af GMO'ernes egenskaber med den ikke-modificerede organismes egen-
skaber under tilsvarende betingelser ved udsætning eller brug bidrager til at påvise de
enkelte potentielle uønskede virkninger af den genetiske modifikation. Det er vigtigt ik-
ke at se bort fra en potentiel uønsket virkning, selv om den anses for usandsynlig.

Potentielle uønskede virkninger af GMO'er vil variere fra sag til sag og kan omfatte:

– sygdom for mennesker, herunder allergene eller toksiske virkninger (se f.eks. af-
snit II, punkt A, nr. 11, og afsnit II, punkt C, nr. 2, litra i), i bilag III A og punkt B,
nr. 7, i bilag III B)

– sygdom for dyr og planter, herunder toksiske og eventuelt allergene virkninger (se
f.eks. afsnit II, punkt A, nr. 11, og afsnit II, punkt C, nr. 2, litra i), i bilag III A og
punkt B, nr. 7, og punkt D, nr. 8, i bilag III B)

– virkninger på populationsdynamikken hos arterne i recipientmiljøet og den geneti-
ske diversitet for hver af disse populationer (se f.eks. afsnit IV, punkt B, nr. 8, 9
og 12, i bilag III A)

– ændret modtagelighed over for patogener, der fremmer spredning af smitsomme
sygdomme og/eller skaber nye reservoirer eller vektorer

– negativ indflydelse på profylaktisk eller terapeutisk medicinsk, veterinærmedi-
cinsk eller plantebeskyttelsesbehandling, f.eks. ved overførsel af gener, der giver
resistens mod antibiotika, som bruges i humanmedicin eller veterinærmedicin (se
f.eks. afsnit II, punkt A, nr. 11, litra e), og afsnit II, punkt C, nr. 2, litra i), nr. iv), i
bilag III A)

– biogeokemiske virkninger (biogeokemiske kredsløb), navnlig på kulstof- og kvæl-
stofkredsløbene gennem ændringer i jordens nedbrydning af organisk materiale
(se f.eks. afsnit II, punkt A, nr. 11, litra f), og afsnit IV, punkt B, nr. 15, i bilag III
A og punkt D, nr. 11, i bilag III B).

Uønskede virkninger kan opstå direkte eller indirekte via mekanismer, der kan omfatte:

– spredning af GMO'en eller GMO'erne i miljøet
– overførsel af det indsatte genetiske materiale til andre organismer eller den samme

organisme, hvad enten den er genetisk modificeret eller ej
– fænotypisk og genetisk ustabilitet
– vekselvirkninger med andre organismer
– ændringer i håndteringen, herunder i givet fald i landbrugspraksis.
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2. Evaluering af de mulige konsekvenser af hver uønsket virkning, såfremt den indtræder

Omfanget af de mulige konsekvenser af enhver uønsket virkning bør vurderes.
Ved denne vurdering bør udgangspunktet være, at en sådan uønsket virkning vil indtræ-
de. Omfanget af konsekvenserne vil sandsynligvis afhænge af det miljø, hvori GMO'en
eller GMO'erne tænkes udsat, og de forhold hvorunder udsætningen foregår.

3. Evaluering af sandsynligheden for, at hver af de påviste mulige uønskede virkninger
indtræder

En vigtig faktor for vurderingen af sandsynligheden eller muligheden for, at en uønsket
virkning indtræder, er egenskaberne ved det miljø, hvori GMO'en eller GMO'erne tæn-
kes udsat, og de forhold hvorunder udsætningen foregår.

4. Evaluering af den risiko, som hver påvist egenskab ved GMO'en eller GMO'erne inde-
bærer

Der bør på baggrund af det aktuelle videnskabelige niveau så vidt muligt foretages en
estimering af den risiko, som hver påvist egenskab ved en GMO, der kan forårsage uøn-
skede virkninger, indebærer for menneskers sundhed eller miljøet, ved at kombinere
sandsynligheden for, at den uønskede virkning indtræder, og konsekvensernes omfang,
hvis den indtræder.

5. Anvendelse af strategier for risikohåndtering ved udsætning eller markedsføring af
GMO'en eller GMO'erne

Ved risikovurderingen kan der påvises risici, der kræver styring, og hvorledes de bedst
kan håndteres, og en strategi for håndtering bør derfor fastlægges.

6. Bestemmelse af den samlede risiko ved GMO'en eller GMO'erne.

Der bør foretages en vurdering af den samlede risiko ved GMO'en eller GMO'erne un-
der hensyntagen til de foreslåede strategier for risikohåndtering.
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D. Konklusionerne vedrørende den potentielle miljøpåvirkning fra udsætningen eller markedsfø-
ringen af GMO'erne

På grundlag af en miljørisikovurdering, der foretages i overensstemmelse med de principper
og metoder, som er skitseret i punkt B og C, bør der i anmeldelser i givet fald medtages op-
lysninger om de punkter, der er anført i punkt D.1 og D.2, med henblik på at drage konklusio-
ner om den potentielle miljøpåvirkning fra udsætningen eller markedsføringen af GMO'erne:

D.1. I tilfælde af andre GMO'er end højerestående planter

1. Sandsynlighed for, at GMO'erne bliver persistente og invasive i naturlige habitater un-
der betingelserne for den eller de foreslåede udsætninger.

2. Enhver selektiv fordel eller ulempe for GMO'erne og sandsynligheden for, at denne re-
aliseres under betingelserne for den eller de foreslåede udsætninger.

3. Mulighed for overførsel af gener til andre arter under betingelserne for den foreslåede
udsætning af GMO'er og enhver selektiv fordel eller ulempe for disse arter.

4. Mulig umiddelbar og/eller forsinket miljøpåvirkning som følge af direkte og indirekte
vekselvirkninger mellem GMO'erne og målorganismen (hvis relevant).

5. Mulig umiddelbar og/eller forsinket miljøpåvirkning som følge af direkte og indirekte
vekselvirkninger mellem GMO'erne og ikke-målorganismer, herunder påvirkning af po-
pulationsniveauerne for konkurrenter, byttedyr, værter, symbionter, prædatorer, para-
sitter og patogener.

6. Mulig umiddelbar og/eller forsinket påvirkning af menneskers sundhed som følge af
potentielle direkte og indirekte vekselvirkninger mellem GMO'erne og personer, der ar-
bejder med eller kommer i kontakt med eller er i nærheden af den eller de pågældende
GMO-udsætninger.

7. Mulig umiddelbar og/eller forsinket påvirkning af dyrs sundhed og følger for fødekæ-
den efter indtagelse af GMO'erne og produkter fremstillet heraf, hvis disse er bestemt til
foder.
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8. Mulig umiddelbar og/eller forsinket påvirkning af biogeokemiske processer som følge
af potentielle direkte og indirekte vekselvirkninger mellem GMO'erne og målorganis-
mer og ikke-målorganismer i nærheden af den eller de pågældende GMO-udsætninger.

9. Mulige umiddelbare og/eller forsinkede direkte og indirekte miljøvirkninger af de særli-
ge teknikker, der anvendes til håndtering af GMO'erne, når de er forskellige fra dem,
der anvendes for ikke-GMO'er.

D.2. I tilfælde af genetisk modificerede højerestående planter (GMHP'er)

1. Sandsynlighed for, at GMHP'er bliver mere persistente end recipient- eller forældre-
planterne i landbrugshabitater eller mere invasive i naturlige habitater.

2. Enhver selektiv fordel eller ulempe for GMHP'erne.

3. Mulighed for overførsel af gener til de samme eller andre krydsningskompatible plante-
arter i forbindelse med plantning af GMHP'erne og enhver selektiv fordel eller ulempe
for disse plantearter.

4. Potentiel umiddelbar og/eller forsinket miljøpåvirkning som følge af direkte og indi-
rekte vekselvirkninger mellem GMHP'erne og målorganismer såsom prædatorer, para-
sitoider og patogener (hvis relevant).

5. Mulig umiddelbar og/eller forsinket miljøpåvirkning som følge af direkte og indirekte
vekselvirkninger mellem GMHP'erne og ikke-målorganismer (bl.a. under hensyn til or-
ganismer, der vekselvirker med målorganismer), herunder påvirkningen af populations-
niveauerne for konkurrenter, planteædere, symbionter (hvis relevant), parasitter og pa-
togener.

6. Mulig umiddelbar og/eller forsinket påvirkning af menneskers sundhed som følge af
potentielle direkte og indirekte vekselvirkninger mellem GMHP'erne og personer, der
arbejder med eller kommer i kontakt med eller i nærheden af den eller de pågældende
GMHP-udsætninger.

7. Mulig umiddelbar og/eller forsinket påvirkning af dyrs sundhed og følger for fødekæ-
den efter indtagelse af GMHP'erne og produkter fremstillet heraf, hvis disse er bestemt
til foder.
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8. Mulige umiddelbare og/eller forsinkede direkte og indirekte miljøvirkninger af de særli-
ge dyrknings-, håndterings- og høstteknikker, der anvendes for GMHP'erne, når de er
forskellige fra dem, der anvendes for ikke-GMHP'er.

9. Mulig umiddelbar og/eller forsinket påvirkning af biogeokemiske processer som følge
af potentielle direkte og indirekte vekselvirkninger mellem GMHP'erne og målorganis-
mer og ikke-målorganismer i nærheden af den eller de pågældende GMHP-udsætninger.

____________________
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BILAG III

OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES I ANMELDELSEN

En anmeldelse som omhandlet i direktivets del B eller C skal indeholde de i underbilagene anførte

oplysninger, for så vidt de er relevante.

Ikke alle de anførte punkter gælder i hvert enkelt tilfælde. En given anmeldelse forventes kun at

omhandle de punkter, der er relevante for den pågældende situation.

Behovet for en detaljeret besvarelse af de enkelte punkter kan også variere alt efter den foreslåede

udsætnings art og omfang.

Yderligere udvikling inden for genetisk modifikation kan gøre det nødvendigt at tilpasse dette bilag

til de tekniske fremskridt eller at udarbejde vejledende noter om dette bilag. En yderligere differen-

tiering af oplysningskravene for de forskellige typer GMO'er, f.eks. encellede organismer, fisk eller

insekter, eller særlig brug af GMO'er som f.eks. udvikling af vacciner, kan være mulig, når der er

indhentet tilstrækkelig erfaring i forbindelse med anmeldelse af udsætning af særlige GMO'er i

Fællesskabet.

Dossieret skal også indeholde en beskrivelse af de anvendte metoder eller en henvisning til standar-

diserede eller internationalt anerkendte metoder samt navnet på det eller de organer, der har ansva-

ret for gennemførelsen af undersøgelserne.

Bilag III A omhandler udsætning af alle andre typer genetisk modificerede organismer end højere-

stående planter. Bilag III B omhandler udsætning af genetisk modificerede højerestående planter.

Ved "højerestående planter" forstås nøgenfrøede og dækfrøede planter (Gymnospermae og Angio-

spermae).

________________________
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BILAG III A

OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES I ANMELDELSER AF UDSÆTNING AF ANDRE
GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER END HØJERESTÅENDE PLANTER

I. GENERELLE OPLYSNINGER

A. Anmelderens navn og adresse (virksomhed eller institution).
B. Den eller de ansvarlige forskeres navn, kvalifikationer og erfaring.
C. Projektets titel.

II. OPLYSNINGER OM DEN GENETISK MODIFICEREDE ORGANISME

A. Karakteristik af a) donor-, b) recipient- eller c) (i givet fald) forældreorganisme(r)

1. Videnskabeligt navn.
2. Taksonomi.
3. Andre navne (sædvanligt navn, stammenavn, osv.).
4. Fænotypiske og genetiske markører.
5. Graden af slægtskab mellem donor- og recipientorganisme eller mellem forældre-

organismer.
6. Beskrivelse af identifikations- og detektionsteknikker.
7. Detektions- og identifikationsteknikkernes følsomhed, pålidelighed (kvantitativt)

og specificitet.
8. Beskrivelse af organismens geografiske fordeling og naturlige habitat, herunder

oplysninger om naturlige prædatorer, byttedyr, parasitter, konkurrenter, symbion-
ter og værter.

9. Organismer, til hvilke det vides, at der under naturlige forhold sker overførsel af
genetisk materiale.

10. Verifikation af organismernes genetiske stabilitet og faktorer, der påvirker denne.
11. Patologiske, økologiske og fysiologiske træk:

a) Klassifikation af risici i henhold til eksisterende fællesskabsregler om be-
skyttelse af menneskers sundhed og/eller miljøet

b) Generationstid i naturlige økosystemer, kønnet og ukønnet reproduktions-
cyklus

c) Oplysninger om overlevelse, herunder sæsonfænomener og evne til at danne
overlevende strukturer
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d) Patogenicitet: infektivitet, toxigenicitet, virulens, allergenicitet, sygdomsbæ-
rer, eventuelle vektorer, værtsspektrum, herunder ikke-målorganismer. Mu-
lighed for aktivering af latente virus (provirus). Evne til at kolonisere andre
organismer

e) Antibiotikaresistens og mulig anvendelse af disse antibiotika til profylakse
og terapi for mennesker og tamdyr

f) Deltagelse i miljøprocesser: primærproduktion, næringsstofomsætning, ned-
brydning af organisk stof, respiration osv.

12. Beskaffenhed af endogene vektorer:
a) Sekvens
b) Mobiliseringshyppighed
c) Specificitet
d) Tilstedeværelse af gener, der giver resistens.

13. Beskrivelse af tidligere genetiske modifikationer.

B. Karakteristik af vektoren

1. Vektorens art og oprindelse.
2. Sekvens af transposoner, vektorer og andre ikke-kodende genetiske segmenter,

der anvendes til konstruktion af GMO'en og til at få den indførte vektor og insertet
til at fungere i GMO'en.

3. Mobiliseringshyppigheden af indført vektor og/eller evne til at overføre genetisk
materiale samt metoder til bestemmelse heraf.

4. Oplysning om, i hvilket omfang vektoren er begrænset til det DNA, der kræves
for at udføre den tilsigtede funktion.

C. Karakteristik af den modificerede organisme:

1. Oplysninger om den genetiske modifikation
a) Metoder anvendt til modifikationen
b) Metoder anvendt til at konstruere og indføre insertet i recipienten eller til at

deletere en sekvens
c) Beskrivelse af insert- og/eller vektorkonstruktionen
d) Insertets renhed for en hvilken som helst ukendt sekvens og oplysning om, i

hvilket omfang den indførte sekvens er begrænset til det DNA, der kræves
for at udføre den tilsigtede funktion

e) Metoder og kriterier anvendt til selektion
f) Sekvens, funktionel identitet og placering af det eller de pågældende ændre-

de/indførte/deleterede nukleinsyresegmenter med særlig henvisning til
eventuelle kendte skadelige sekvenser.
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2. Oplysninger om den fremstillede GMO
a) Beskrivelse af genetiske træk eller fænotypiske karakteristika og navnlig

alle nye træk og karakteristika, der kan være udtrykt eller ikke længere ud-
trykt

b) Struktur og mængde af eventuel vektor- og/eller donornukleinsyre, som er
tilbage i den modificerede organismes endelige konstruktion

c) Organismens stabilitet med hensyn til genetiske træk
d) Det nye genetiske materiales ekspressionshyppighed og -niveau. Målemeto-

de og -følsomhed
e) De udtrykte proteiners aktivitet
f) Beskrivelse af identifikations- og detektionsteknikker, herunder teknikker til

identifikation og detektion af den indsatte sekvens og vektor
g) Detektions- og identifikationsteknikkernes følsomhed, pålidelighed (udtrykt

kvantitativt) og specificitet
h) Beskrivelse af tidligere udsætninger eller anvendelse af GMO’en
i) Aspekter vedrørende menneskers og dyrs sundhed samt plantesundhed;

i) Toksiske eller allergifremkaldende egenskaber hos GMO'erne og/eller
metaboliske produkter heraf

ii) Den modificerede organismes sygdomsfremkaldende egenskaber
sammenlignet med donor-, recipient- eller (hvor det er relevant) for-
ældreorganismens

iii) Koloniseringsevne
iv) Såfremt organismen er sygdomsfremkaldende hos mennesker, som er

immunokompetente:
– forårsagede sygdomme og den sygdomsfremkaldende mekanis-

me, herunder invasionsevne og virulens
– smitteevne
– smitsom dosis
– værtsspektrum, mulighed for ændringer
– mulighed for overlevelse uden for menneskelig vært
– tilstedeværelse af vektorer eller spredningsmidler
– biologisk stabilitet
– antibiotikaresistensmønstre
– allergenicitet
– mulighed for egnet sygdomsbehandling

v) Andre produktrisici
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III. OPLYSNINGER OM UDSÆTNINGSBETINGELSERNE OG RECIPIENTMILJØET

A. Oplysninger om udsætningen

1. Beskrivelse af den foreslåede udsætning, herunder formålet (formålene) hermed
og de forventede produkter.

2. Planlagte tidspunkter for udsætningen og tidsplan for forsøget, herunder hyppig-
hed og varighed af udsætningen.

3. Behandling af stedet før udsætningen.

4. Stedets størrelse.

5. Metode(r), der skal anvendes ved udsætningen.

6. Mængder af GMO'er, der skal udsættes.

7. Forstyrrelse af stedet (dyrkningsart og -metode, minedrift, kunstvanding eller an-
dre aktiviteter).

8. Beskyttelsesforanstaltninger for de ansatte under udsætningen.

9. Behandling af stedet efter udsætningen.

10. Teknikker, som påtænkes anvendt til bortskaffelse eller inaktivering af GMO'erne
ved forsøgets afslutning.

11. Oplysninger om og resultater af tidligere udsætninger af GMO'er, særlig i forskel-
lige skalaer og i forskellige økosystemer.
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B. Oplysninger om miljøet (både om selve stedet og om det omgivende miljø)

1. Stedets eller stedernes geografiske beliggenhed og kvadratnetsreference (i tilfælde
af anmeldelser i henhold til direktivets del C er udsætningsstedet (-stederne) de
påtænkte anvendelsesområder for produktet).

2. Fysisk eller biologisk afstand fra mennesker eller væsentlig flora og fauna.

3. Afstanden til væsentlige biotoper, beskyttede områder eller drikkevandsforsynin-
ger.

4. Klimatiske karakteristika for det eller de områder, der sandsynligvis vil blive be-
rørt.

5. Geografiske, geologiske og pædologiske karakteristika.

6. Flora og fauna, herunder afgrøder, husdyr og migrerende arter.

7. Beskrivelse af måløkosystemer og ikke-måløkosystemer, der sandsynligvis vil
blive berørt.

8. En sammenligning af recipientorganismens naturlige habitat med det eller de fore-
slåede udsætningssteder.

9. Eventuelle kendte planer om udvikling eller ændringer i arealanvendelsen i den
pågældende region, som ville kunne påvirke udsætningens konsekvenser for mil-
jøet.

IV. OPLYSNINGER OM VEKSELVIRKNINGER MELLEM GMO'erne OG MILJØET

A. Karakteristika, der påvirker overlevelse, formering og spredning

1. Biologiske træk, som påvirker overlevelse, formering og spredning.

2. Kendte eller forventede miljømæssige forhold, som kan påvirke overlevelse, for-
mering og spredning (vind, vand, jord, temperatur, pH osv.).

3. Følsomhed over for specifikke agenser.



11216/1/99 REV 1 BB/aa DK
DG I 67

B. Vekselvirkninger med miljøet

1. Forventet habitat for GMO’erne.

2. Undersøgelser af GMO’ernes adfærd og karakteristika samt deres miljømæssige
betydning eller effekt, udført i simulerede naturlige miljøer, såsom mikrokosmos,
vækstkammer, drivhus osv.

3. Evne til genoverførsel

a) Overførsel, efter udsætningen, af genetisk materiale fra GMO'er til organis-
mer i berørte økosystemer

b) Overførsel, efter udsætningen, af genetisk materiale fra de på stedet levende
organismer til GMO’erne.

4. Sandsynligheden for, at der efter udsætningen finder selektion sted, der fører til
ekspression af uventede eller uønskede egenskaber i den modificerede organisme.

5. Foranstaltninger anvendt til at sikre og verificere den genetiske stabilitet. Beskri-
velse af genetiske egenskaber, der kan forhindre eller mindske spredning af gene-
tisk materiale. Metoder til at verificere genetisk stabilitet.

6. Veje for biologisk spredning, kendte eller potentielle former for vekselvirkning
med den spredende agens, herunder indånding, indtagelse, overfladekontakt, un-
der jorden osv.

7. Beskrivelse af økosystemer, hvortil GMO’erne kunne spredes.

8. Mulighed for ekstraordinær populationsstigning i miljøet.
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9. GMO’ernes konkurrencefordel i forhold til de ikke-modificerede recipient- eller
forældreorganismer.

10. Identifikation og beskrivelse af målorganismerne, hvis det er relevant.

11. Forventet mekanisme for og resultat af vekselvirkninger mellem de udsatte
GMO'er og målorganismerne, hvis det er relevant.

12. Identifikation og beskrivelse af ikke-målorganismer, som kan blive påvirket i uøn-
sket retning af udsætningen af GMO'erne, og forventede mekanismer for konstate-
rede uønskede vekselvirkninger.

13. Sandsynlighed for ændringer i de biologiske vekselvirkninger eller i værtsspektret
efter udsætningen.

14. Kendte eller forudsete vekselvirkninger med ikke-målorganismer i miljøet, herun-
der konkurrerende organismer, byttedyr, værter, symbionter, prædatorer, parasitter
og patogener.

15. Kendt eller forventet deltagelse i biogeokemiske processer.

16. Andre potentielle vekselvirkninger med miljøet.

V. OPLYSNINGER OM OVERVÅGNING, KONTROL, AFFALDSBEHANDLING OG BE-
REDSKABSPLANER

A. Overvågningsteknikker

1. Metoder til sporing af GMO'erne og til overvågning af virkningerne.

2. Overvågningsteknikkernes specificitet (til identifikation af GMO’erne, og til at
skelne dem fra donor-, recipient- eller, hvor det er relevant, forældreorganismer-
ne), følsomhed og pålidelighed.
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3. Teknikker til detektion af overførsel af det indførte genetiske materiale til andre
organismer.

4. Varighed og hyppighed af overvågningen.

B. Kontrol med udsætningen

1. Metoder og procedurer til at undgå og/eller mindske spredningen af GMO'erne
uden for udsætningsstedet eller det udvalgte anvendelsesområde.

2. Metoder og procedurer til at beskytte stedet mod uvedkommende personers ind-
trængen.

3. Metoder og procedurer til at forhindre andre organismer i at komme ind på stedet.

C. Affaldsbehandling

1. Det fremkomne affalds art

2. Den forventede mængde affald

3. Beskrivelse af den påtænkte behandling

D. Beredskabsplaner

1. Metoder og procedurer til kontrol af GMO’erne i tilfælde af uventet spredning.

2. Metoder til dekontaminering af de berørte områder, f.eks. udryddelse af
GMO’erne.

3. Metoder til bortskaffelse eller rensning af planter, dyr, jord, osv., der er blevet
eksponeret under eller efter spredning.

4. Metoder til isolering af det område, der er berørt af spredningen.

5. Planer for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i tilfælde af uønskede
virkninger.

________________________
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BILAG III B

OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES I ANMELDELSER AF UDSÆTNING AF

GENETISK MODIFICEREDE HØJERESTÅENDE PLANTER (GMHP)

(GYMNOSPERMAE OG ANGIOSPERMAE)

A. GENERELLE OPLYSNINGER

1. Anmelderens navn og adresse (virksomhed eller institution).

2. Den eller de ansvarlige forskeres navn, kvalifikationer og erfaring.

3. Projektets titel.

B. OPLYSNINGER OM A) RECIPIENT- ELLER B) (HVOR DET ER RELEVANT) FOR-

ÆLDREPLANTE(R)

1. Fuldstændigt navn

a) familie
b) genus
c) species
d) subspecies
e) sort/forædlerlinje
f) trivialnavn.

2. a) Oplysninger om reproduktion
i) reproduktionsmåde(r)
ii) eventuelt særlige faktorer af betydning for reproduktionsevnen
iii) generationstid

b) Krydsningskompatibilitet med andre dyrkede eller vilde plantearter, herunder ud-
bredelsen i Europa af de kompatible arter.

3. Overlevelsesevne
a) evne til at danne strukturer, der fremmer overlevelse eller vækstdvale
b) eventuelt særlige faktorer af betydning for overlevelsesevnen.
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4. Spredning
a) spredningsmåder og spredningens udstrækning (f.eks. et skøn over, hvorledes

mængden af levedygtige pollen og/eller frø aftager med afstanden)
b) eventuelt særlige faktorer af betydning for spredning.

5. Plantens geografiske udbredelse.

6. For plantearter, der normalt ikke dyrkes i medlemsstaten(erne), beskrives plantens na-
turlige habitat, herunder oplysninger om naturlige prædatorer, parasitter, konkurrenter
og symbionter.

7. Andre potentielle vekselvirkninger, der er relevante for GMO'en, mellem planten og an-
dre organismer i det økosystem, hvor den almindeligvis dyrkes, eller andre steder, her-
under oplysninger om toksiske virkninger på mennesker, dyr og andre organismer.

C. OPLYSNINGER OM DEN GENETISKE MODIFIKATION

1. Beskrivelse af de metoder, der er anvendt til den genetiske modifikation.

2. Den anvendte vektors art og oprindelse.

3. Størrelse, oprindelse (navn) på donororganismen/-organismerne og ønsket funktion af
hver bestanddel af den region, der skal indsættes.

D. OPLYSNINGER OM DEN GENETISK MODIFICEREDE PLANTE

1. Beskrivelse af de træk og karakteristika, som er blevet indført eller ændret.

2. Oplysninger om faktisk indsatte/deleterede sekvenser
a) insertets størrelse og struktur og de metoder, der er anvendt til at karakterisere det,

herunder oplysninger om enhver del af vektoren, der er indført i GMHP'en, eller
om enhver bærer af fremmed DNA, der er tilbage i GMHP’en

b) i tilfælde af deletion angives den eller de deleterede regioners størrelse og funkti-
on

c) antal kopier af insertet
d) insertets placering i plantecellerne (integreret i kromosomet, kloroplaster, mito-

kondrier eller bevaret i en ikke-integreret form) samt metoder til bestemmelse af
det .
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3. Oplysninger om insertets ekspression
a) oplysninger om insertets udviklingsmæssige ekspression i løbet af plantens livs-

cyklus og de metoder, der er anvendt til at karakterisere det
b) dele af planten, hvor insertet er udtrykt (f.eks. rødder, stængel, pollen osv.).

4. Oplysninger om, hvorledes den genetisk modificerede plante adskiller sig fra recipient-
planten med hensyn til:
a) reproduktionsmåde og/eller -hyppighed
b) spredning
c) overlevelsesevne.

5. Insertets genetiske stabilitet og GMHP'ens fænotypiske stabilitet.

6. Ændring i GMHP'ens evne til at overføre genetisk materiale til andre organismer.

7. Oplysninger om enhver toksisk, allergifremkaldende eller anden skadelig indvirkning på
menneskers sundhed, som skyldes den genetiske modifikation.

8. Oplysninger om GMHP'ens sikkerhed i forhold til dyrs sundhed, især med hensyn til
enhver toksisk, allergifremkaldende eller anden skadelig indvirkning, som skyldes den
genetiske modifikation, når GMHP'en skal anvendes i foder.

9. Eventuel vekselvirkning mellem den genetisk modificerede plante og målorganismer.

10. Potentielle ændringer i GMHP'ens vekselvirkninger med ikke-målorganismer, som
skyldes den genetiske modifikation.

11. Potentielle vekselvirkninger med det abiotiske miljø.

12. Beskrivelse af teknikker til detektion og identifikation af den genetisk modificerede
plante.

13. Oplysninger om eventuelle tidligere udsætninger af den genetisk modificerede plante.
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E. OPLYSNINGER OM UDSÆTNINGSSTEDET (GÆLDER KUN ANMELDELSER I HEN-

HOLD TIL DIREKTIVETS ARTIKEL 5 og 6)

1. Udsætningsstedets beliggenhed og størrelse.

2. Beskrivelse af udsætningsstedets økosystem, herunder klima, flora og fauna.

3. Forekomst af krydsningskompatible beslægtede vilde eller dyrkede plantearter.

4. Afstand til officielt anerkendte biotoper eller beskyttede områder, som vil kunne påvir-
kes.

F. OPLYSNINGER OM UDSÆTNINGEN (GÆLDER KUN ANMELDELSER I HENHOLD

TIL DIREKTIVETS ARTIKEL 5 og 6)

1. Formålet med udsætningen.

2. Udsætningens startdato og varighed.

3. Udsætningsmetoden for de genetisk modificerede planter.

4. Fremgangsmåde ved forberedelse og behandling af udsætningsstedet inden, under og
efter udsætningen, herunder dyrknings- og høstpraksis.

5. Omtrentligt antal planter (eller planter pr. m2).

G. OPLYSNINGER OM KONTROL, OVERVÅGNING OG EFTERBEHANDLINGS- OG

AFFALDSHÅNDTERINGSPLANER (GÆLDER KUN ANMELDELSER I HENHOLD TIL

DIREKTIVETS ARTIKEL 5 og 6)

1. Trufne forholdsregler:

a) afstand fra krydsningskompatible plantearter, både beslægtede vilde plantearter og
afgrøder

b) forholdsregler for at mindske/undgå spredning af GMHP'ens reproduktionsorga-
ner (f.eks. pollen, frø eller knolde).
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2. Beskrivelse af metoder til efterbehandling af stedet efter udsætningen.

3. Beskrivelse af behandlingsmetoder, efter udsætningen, af den genetisk modificerede
plante, herunder affald.

4. Beskrivelse af overvågningsplaner og -teknikker.

5. Beskrivelse af beredskabsplaner.

6. Metoder og procedurer til beskyttelse af stedet.

________________________
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BILAG IV

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dette bilag indeholder en generel beskrivelse af de yderligere oplysninger, der skal gives i anmel-

delser af markedsføring, og de oplysninger om mærkningskrav vedrørende GMO'er, der udgør eller

indgår i et produkt, der skal markedsføres, og GMO'er, der er undtaget i henhold til direktivets arti-

kel 2, nr. 4, andet afsnit. Det vil blive suppleret med vejledende noter vedrørende bl.a. beskrivelsen

af forventet anvendelse, som skal udarbejdes i overensstemmelse med proceduren i direktivets arti-

kel 29, stk. 2. Kravet om mærkningen af undtagne organismer i direktivets artikel 25 opfyldes ved

at fremlægge passende henstillinger og restriktioner vedrørende brugen:

A. Ud over de i bilag III anførte oplysninger skal en anmeldelse af markedsføring af GMO'er, der

udgør eller indgår i et produkt, indeholde følgende oplysninger:

1. foreslåede kommercielle navne på produkterne og navne på GMO'er indeholdt deri samt
alle specifikke identifikationer, navne eller koder, som anmelderen bruger for at identi-
ficere GMO'en. Efter at der er givet tilladelse, skal alle nye kommercielle navne med-
deles den kompetente myndighed

2. navn og fuld adresse på den person, der er etableret i Fællesskabet, og som er ansvarlig
for markedsføringen, uanset om det er fabrikanten, importøren eller distributøren

3. navn og fuld adresse på leverandøren/leverandørerne af kontrolprøver

4. beskrivelse af, hvorledes produktet og GMO'er, der udgør eller indgår i et produkt, skal
bruges. Det skal fremhæves, hvorledes brug eller håndtering af GMO'en adskiller sig fra
tilsvarende ikke genetisk modificerede produkter

5. beskrivelse af det eller de geografiske områder og de miljøtyper, hvor produktet for-
ventes anvendt i Fællesskabet, herunder om muligt omfanget af den anslåede anvendel-
se i hvert område

6. forventede kategorier af brugere af produktet, f.eks. industri, landbrug, fagbrancher, al-
ment konsum
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7. oplysninger om den genetiske modifikation med henblik på i et eller flere registre at an-
føre modifikationer i organismer, som kan anvendes til detektion og identifikation af
særlige GMO-produkter for at lette kontrollen efter markedsføringen og inspektionen.
Disse oplysninger bør eventuelt omfatte deponering af prøver af GMO'er eller deres ge-
netiske materiale hos den kompetente myndighed og detaljerede nukleotidsekvenser el-
ler andre oplysninger, som er nødvendige for at identificere GMO-produktet og dets af-
kom, f.eks. metoden til detektion og identifikation af GMO-produktet, herunder ekspe-
rimentelle data til påvisning af metodens specificitet. Oplysninger, som af fortrolig-
hedshensyn ikke kan anføres i den offentligt tilgængelige del af registret, skal identifice-
res

8. forslag til mærkning på en etiket eller i et ledsagedokument. Dette skal - i det mindste i
form af et resumé - omfatte produktets kommercielle navn, navnet på GMO'en og op-
lysningerne i punkt 2. Det skal fremgå af mærkningen, hvorledes oplysningerne kan
findes i den offentligt tilgængelige del af registret.

B. Ud over de i punkt A anførte oplysninger skal følgende oplysninger gives i anmeldelsen, når

de er relevante, jf. direktivets artikel 12:

1. foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af utilsigtet udsætning eller misbrug

2. specifikke instrukser eller henstillinger vedrørende oplagring og håndtering

3. specifikke instrukser vedrørende overvågning og indberetning til anmelderen samt, hvis
dette kræves, til den kompetente myndighed, således at de kompetente myndigheder ef-
fektivt kan blive informeret om alle uønskede virkninger. Disse instrukser skal være i
overensstemmelse med bilag VII, punkt C

4. et forslag om begrænsninger af den godkendte brug af GMO'en, f.eks. hvor produktet
må anvendes, og til hvilke formål det må anvendes

5. et forslag om emballering

6. forventet produktion og/eller import i Fællesskabet

7. et forslag om supplerende mærkning. Dette vil, i det mindste i form af et resumé, kunne
omfatte de oplysninger, der henvises til i punkt A, nr. 4 og 5, og punkt B, nr. 1, 2, 3 og
4.

____________________
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BILAG V

KRITERIER FOR ANVENDELSE AF DIFFERENTIEREDE PROCEDURER

(DIREKTIVETS ARTIKEL 6)

De kriterier, der er nævnt i direktivets artikel 6, stk. 1, følger nedenfor.

1. Den ikke-modificerede (recipient-) organismes taksonomiske status og biologi (f.eks. repro-

duktions- og bestøvningsmåde, evne til at krydse med beslægtede arter, patogenicitet) skal

være velkendt.

2. Der skal være tilstrækkelig viden om forældreorganismers, hvor det er relevant, og recipien-

torganismers sikkerhed i udsætningsmiljøet for menneskers sundhed og miljøet.

3. Der skal foreligge oplysninger om vekselvirkninger af særlig relevans for risikovurderingen,

der omfatter forældreorganismen, hvor det er relevant, og recipientorganismen og andre orga-

nismer i forsøgsudsætningens økosystem.

4. Der skal foreligge oplysninger, som viser, at alt indsat genetisk materiale er beskrevet nøjag-

tigt. Der skal foreligge oplysninger om opbygningen af vektorsystemer eller sekvenser af ge-

netisk materiale, der anvendes med bærer-DNA'et. Når den genetiske modifikation medfører

deletion af genetisk materiale, skal der foreligge oplysninger om omfanget af deletionen.

Endvidere skal der foreligge så mange oplysninger om den genetiske modifikation, at

GMO'en og dens afkom kan identificeres under en udsætning.

5. GMO'en må ikke i forbindelse med forsøgsudsætningen indebære yderligere eller forøget ri-

siko for menneskers sundhed eller miljøet end ved udsætninger af de tilsvarende forældre-

(hvor det er relevant) og recipientorganismer. Evnen til at spredes i miljøet og trænge ind i

fremmede økosystemer og evnen til at overføre genetisk materiale til andre organismer i mil-

jøet må ikke resultere i uønskede virkninger.

____________________
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BILAG VI

RETNINGSLINJER FOR VURDERINGSRAPPORTERNE

De i direktivets artikel 12, 16, 18, og 19 omhandlede vurderingsrapporter skal navnlig omfatte føl-

gende:

1. Angivelse af de egenskaber ved recipientorganismen, der har betydning for vurderingen af

den eller de pågældende GMO'er. Angivelse af kendte risici for menneskers sundhed og mil-

jøet som følge af udsætning i miljøet af den ikke-modificerede recipientorganisme.

2. Beskrivelse af resultatet af den genetiske modifikation i den modificerede organisme.

3. Vurdering af, om den genetiske modifikation er blevet beskrevet tilstrækkelig nøjagtigt til, at

der kan foretages en vurdering af eventuelle risici for menneskers sundhed og miljøet.

4. Angivelse af enhver ny risiko for menneskers sundhed og miljøet, som udsætningen af den

eller de pågældende GMO'er kan medføre, sammenlignet med udsætning af den eller de til-

svarende ikke-modificerede organismer, baseret på den miljørisikovurdering, der foretages i

overensstemmelse med bilag II.

5. Konklusion med hensyn til, om den eller de pågældende GMO'er bør markedsføres som et

produkt eller som bestanddel af et produkt, og på hvilke betingelser, om de pågældende

GMO'er ikke bør markedsføres, eller om der søges indhentet udtalelser fra andre kompetente

myndigheder og Kommissionen om visse specifikke spørgsmål vedrørende miljørisikovurde-

ringen. Disse aspekter skal anføres. Den foreslåede anvendelse, risikohåndtering og overvåg-

ningsplan skal fremgå klart af konklusionen. Hvis det er blevet konkluderet, at GMO'erne ik-

ke bør markedsføres, skal den kompetente myndighed begrunde sin konklusion.

____________________
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BILAG VII

OVERVÅGNINGSPLAN

Dette bilag indeholder en generel beskrivelse af de mål, der skal nås, og de generelle principper, der

skal følges ved udarbejdelse af den i direktivets artikel 12, stk. 2, artikel 18, stk. 3, og artikel 19

omhandlede overvågningsplan. Det vil blive suppleret med vejledende noter, der skal udarbejdes i

overensstemmelse med proceduren i direktivets artikel 29, stk. 2.

Disse vejledende noter skal være udarbejdet senest den ...*

A. Mål

Formålet med overvågningsplanen er

– at bekræfte, at antagelser i miljørisikovurderingen vedrørende forekomst og konsekven-
ser af potentielle uønskede virkninger af GMO'en eller dens brug er korrekte, og

– at påvise forekomsten af uønskede virkninger af GMO'en eller dens brug på menneskers
sundhed eller miljøet, som ikke var forudset i miljørisikovurderingen.

B. Generelle principper

Overvågning som omhandlet i direktivets artikel 12, 18 og 19 finder sted, efter at der er givet

tilladelse til markedsføring af en GMO.

De data, der er indsamlet ved overvågningen, bør fortolkes på baggrund af andre eksisterende

miljøforhold og -aktiviteter. Hvis der bemærkes ændringer i miljøet, skal det overvejes at

foretage en yderligere vurdering for at fastslå, om de er en følge af GMO'en eller brugen her-

af, da sådanne ændringer kan være en følge af andre miljøfaktorer end markedsføringen af

GMO'en.

                                                
* Den dato, der er anført i direktivets artikel 32.
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Erfaring og data fra overvågningen af forsøgsudsætninger af GMO'er kan anvendes ved fast-

læggelsen af den overvågningsordning, der skal anvendes efter markedsføringen, og som

kræves for markedsføringen af GMO'er, der udgør eller indgår i produkter.

C. Udformning af overvågningsplanen

Overvågningsplanen skal:

1. ved en konkret vurdering fra sag til sag udformes under hensyntagen til miljørisikovur-
deringen

2. tage hensyn til egenskaberne ved GMO'en, egenskaberne ved og omfanget af den på-
tænkte brug og omfanget af de relevante miljøforhold på det sted, hvor GMO'en for-
ventes udsat

3. omfatte generel overvågning af ikke-forventede uønskede virkninger og om nødvendigt
specifik overvågning (i hvert enkelt tilfælde), hvor der fokuseres på de uønskede virk-
ninger, der er påvist i miljørisikovurderingen

3.1. specifik overvågning skal udføres i en periode, der er tilstrækkelig lang til at påvi-
se øjeblikkelige og direkte samt, hvor det er relevant, fremtidige eller indirekte
virkninger, som er blevet påvist i miljørisikovurderingen

3.2. der kan ved overvågningen, hvis det er hensigtsmæssigt, gøres brug af allerede
etablerede rutinemæssige overvågningsmetoder såsom overvågning af landbrugs-
sorter, plantebeskyttelse eller lægemidler og veterinærlægemidler. Der bør i den
forbindelse gives en redegørelse for, hvorledes relevante oplysninger, der ind-
samles ved hjælp af etablerede rutinemæssige overvågningsmetoder, vil blive
stillet til rådighed for indehaveren af tilladelsen

4. på systematisk vis gøre det lettere at observere udsætningen af en GMO i recipientmil-
jøet og at fortolke disse observationer med hensyn til sikkerheden for menneskers sund-
hed eller miljøet

5. identificere, hvem (anmelder, brugere) der skal udføre de forskellige opgaver, som
overvågningsplanen kræver, og hvem der er ansvarlig for at sikre, at overvågningspla-
nen igangsættes og gennemføres på rette vis, og sikre, at der er en vej, via hvilken inde-
haveren af tilladelsen og den kompetente myndighed vil blive informeret om observere-
de uønskede virkninger på menneskers sundhed og miljøet. (Tidspunkter og intervaller
for rapporter om resultaterne af overvågningen skal anføres)

6. tage hensyn til mekanismer til påvisning og bekræftelse af observerede uønskede virk-
ninger på menneskers sundhed og miljøet og gøre det muligt for indehaveren af tilladel-
sen eller i givet fald den kompetente myndighed at træffe de foranstaltninger, der er
nødvendige for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

________________________
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BILAG VIII
SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 90/220/EØF Dette direktiv
Artikel 1, stk. 1
Artikel 1, stk. 2
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5 }
Artikel 6, stk. 1-4 }
Artikel 6, stk. 5
Artikel 6, stk. 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10, stk. 2
Artikel 11
Artikel 12, stk. 1-3 og stk. 5
–
–
–
–
Artikel 13, stk. 5 og 6
Artikel 12, stk. 4
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
–
Artikel 19
–
Artikel 20
–
–
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 18, stk. 2
Artikel 18, stk. 3
–
Artikel 23
–
–
–
Artikel 24
Bilag IA
Bilag IB
–
Bilag II
–
Bilag III
–
–
–

Artikel 1
Artikel 3, stk. 2
Artikel 2
Artikel 3, stk. 1
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18, stk. 1 og 4
Artikel 19, stk. 3
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30, stk. 1, 3 og 4
Artikel 30, stk. 5
Artikel 30, stk. 6
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Bilag IA
Bilag IB
Bilag II
Bilag IIIA
Bilag IIIB
Bilag IV
Bilag V
Bilag VI
Bilag VII

________________________



11216/1/99 REV 1 ADD 1 bp/AB/es DK
DG I 1

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 22. december 1999
(OR. f)

Interinstitutionel sag:
98/0072 (COD)

11216/1/99
REV 1 ADD 1

LIMITE

ENV 298
SAN 121
CODEC 504

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr.    /1999

FASTLAGT AF RÅDET DEN 9. DECEMBER 1999

MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/.../EF

OM ÆNDRING AF DIREKTIV 90/220/EØF

OM UDSÆTNING I MILJØET AF GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER

RÅDETS BEGRUNDELSE



11216/1/99 REV 1 ADD 1 bp/AB/es DK
DG I 2

I. INDLEDNING

1. Den 24. februar 1998 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til direktiv på grundlag af EF-

traktatens artikel 100 A (Amsterdam-traktatens artikel 95) om ændring af direk-

tiv 90/220/EØF.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 11. februar 1999 og Det Økonomiske og Sociale

Udvalg afgav udtalelse den 9. september 1998.

3. Som følge af Europa-Parlamentets udtalelse fremsendte Kommissionen sit ændrede forslag til

Rådet den 29. marts 1999.

4. Den 9. december 1999 vedtog Rådet sin fælles holdning i henhold til traktatens artikel 251.

II. FORMÅL

Dette forslag sigter på at revidere direktiv 90/220 på baggrund af de indhøstede erfaringer og

den videnskabelige udvikling med henblik på at fastlægge hensigtsmæssige regler, der kan

dække den potentielle risiko for miljøet og menneskers sundhed i forbindelse med udsætning i

miljøet af genetisk modificerede organismer (GMO'er). Denne revision er også nødvendig for

ikke at pålægge den berørte sektor for langvarige procedurer eller for store administrative

byrder.

III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

Med det under II nævnte formål for øje har Rådet i sin fælles holdning medtaget 38 af

Europa-Parlamentets 39 ændringer, som også Kommissionen havde taget med i sit ændrede

forslag, enten med den nøjagtige ordlyd eller med samme substans.
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A. Ændringer, som Rådet ikke har taget med

Ændring 16, hvori begrebet "brug" søges defineret, er ikke medtaget, idet dette begreb anvendes i

sin sædvanlige betydning i den fælles holdning.

B. Rådets ændringer i det ændrede forslag

Da de fleste af bestemmelserne i direktiv 90/220/EØF samt dets bilag er blevet ændret væsentligt

ved den fælles holdning, har man for at skabe større klarhed og gennemsigtighed både af hensyn til

offentligheden og de nationale administrationer fundet det hensigtsmæssigt at omarbejde dette di-

rektiv og forelægge en konsolideret udgave. Bilag VIII til den fælles holdning indeholder til orien-

tering en sammenlignende oversigt over bestemmelserne i det gamle og det nye direktiv.

Foruden medtagelsen af de fleste af betragtningerne i direktiv 90/220/EØF, og de strukturændrin-

ger, som følger af den konsoliderede tekst, er Rådets vigtigste ændringer beskrevet i punkt 1 til 6

nedenfor (hvis ikke andet er angivet, henviser teksten med fede typer til den fælles holdning).

Generelt er procedurefristerne forlænget i forhold til forslaget for at gøre det muligt at skaffe yder-

ligere oplysninger og foretage en effektiv behandling af oplysningerne. Fremsendelse af oplysnin-

ger finder i de fleste tilfælde sted via Kommissionen og ikke længere fra en kompetent myndighed

til Kommissionen og de andre kompetente myndigheder.

1. Anvendelsesområde

Selvom det anvendelsesområde, som Rådet har lagt sig fast på, i det store og hele er sammenfal-

dende med det, som Kommissionen har foreslået har det vist sig nødvendigt:

− at skelne klarere mellem de aktiviteter, der er omfattet af direktivets del B (artikel 1, første
led) og dem som henhører under del C (andet led);

− at samle undtagelserne (forslagets artikel 1, stk. 2, og artikel 3) i én artikel (artikel 3);
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− at sikre sammenhængen mellem dette direktiv og direktivet 90/219/EØF om indesluttet an-
vendelse af mikroorganismer som ændret ved direktiv 98/81/EF, hvilket forklarer ændringen
af artikel 2, stk. 3;

− at tydeliggøre definitionen af markedsføring (artikel 2, stk. 4) for at undgå, at levering af
GMO'er til aktiviteter, der er reguleret af direktiv 90/219 eller er underlagt lignende indeslut-
ningsforanstaltninger eller til forsknings- eller udviklingsaktiviteter, der er omfattet af del B, i
direktiv 90/220, betragtes som markedsføring. Denne definition tager således hensyn til
ændring 13.

For at sikre gennemsigtighed skal alle GMO'er, der leveres således, mærkes på passende
måde (artikel 25). Det præciseres endvidere, at markedsføringen ikke begrænser sig til leve-
ring af GMO mod betaling.

− at anbringe bemærkningen "bortset fra mennesker" i definitionen af GMO (artikel 2, stk. 2)
og ikke i definitionen af organisme, hvor den forekommer paradoksal.

Endelig fastsættes det for at tage højde for de fortolkningsproblemer, der kan vise sig i praksis (ar-

tikel 30, stk. 1, andet led), at det forskriftsudvalg (artikel 29), der nedsættes i henhold til direkti-

vet, kan fastlægge retningslinjer for gennemførelsen af disse definitioner.

2. Generelle forpligtelser

Rådet har medtaget (artikel 4, stk. 1) den henvisning til forsigtighedsprincippet, som Parlamentet

foreslog i ændring 17, og det har bestræbt sig på at give ændring 90 vedrørende gener, som udtryk-

ker resistens over for antibiotika, et operationelt indhold (jf. ligeledes bilag II.C2). Rådet har lige-

ledes medtaget (artikel 4, stk. 5) forpligtelsen til at sikre GMO's sporbarhed (ændring 92), idet det

præciseres, at forpligtelsen gælder på alle stadier i markedsføringen (jf. ligeledes artikel 30, stk. 2,

og bilag IV).

Med hensyn til ændring 19 og 21 vedrørende eksport af GMO agter Rådet på et senere stadium af

revisionen af direktivet at tage hensyn til de følger, som resultatet af forhandlingerne om protokol-

len om biosikkerhed vil få for eksporten.

3. Udsætning af GMO'er i ethvert andet øjemed end markedsføring (Del B)

Rådet har medtaget ændring 22 ud fra den betragtning, at der ikke var grund til at undtage produkter

under udvikling fra forpligtelserne i denne del. Rådet er desuden af den opfattelse, at en skelnen

mellem to kategorier I og II af udsætningen, som foreslået af Kommissionen, blot ville komplicere
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procedurerne uden at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. På samme måde og i

overensstemmelse med ændring 28 synes en tredje procedure (forslagets artikel 6c) for udsætninger,

der foretages i flere medlemsstater, ikke at være en forbedring i forhold til en anmeldelse, der ind-

gives samtidig til disse medlemsstater inden for rammerne af standardproceduren (artikel 5). For-

slagets artikel 5, 6, og 6c udgår således.

I artikel 5 medtages det væsentlige fra forslagets artikel 6b, idet det blandt andet præciseres, at

(stk. 2, litra b)) anmeldelsen skal omfatte miljørisikovurderingen, og at (stk. 4) samme anmeldelse

kan dække flere udsætninger, og idet varigheden af offentlige høringer tidsbegrænses i overens-

stemmelse med princippet i ændring 27 (stk. 6, litra b)).

Med hensyn til differentierede procedurer kombineres i artikel 6 forslagets artikel 6a med artikel 6,

stk. 5, i direktiv 90/220, idet kriterierne i bilag V for anvendelse af procedurer styrkes (yderligere

oplysninger om genetisk modifikation {stk. 4}, fjernelse af kriteriet om lighed med andre udsæt-

ninger {del B i forslagets bilag V}).Ydermere skal både offentligheden og de relevante videnskabe-

lige udvalg høres om forslagene om fastsættelse af sådanne differentierede procedurer (stk. 2), før

artikel 29-udvalget træffer afgørelse om dem. I stk. 5 præciseres det, at det i disse procedurer skal

fastsættes, at udsætningerne ikke kan finde sted, før den kompetente myndighed har givet sin skrift-

lige tilladelse. Beslutning 94/730/EF, hvori en sådan procedure blev fastsat i henhold til direktiv

90/220, erstattes af en afgørelse, der træffes på grundlag af artikel 6, og som har samme indhold.

Eftersom hver medlemsstat frit kan anvende eller undlade at anvende disse procedurer, skal den un-

derrette Kommissionen om, hvad den agter at gøre i den forbindelse (stk. 7).

I artikel 81 fastslås den offentlige hørings obligatoriske karakter (høringen skal ikke længere kun

foretages, så vidt det er muligt), og det overlades nu til medlemsstaterne (og ikke længere til et ud-

valg) at fastsætte de nærmere omstændigheder for en sådan høring.

                                                
1 Kommissionen har hverken stillet ændringsforslag til artikel 7 eller artikel 8 i direktiv 90/220.

Parlamentet har imidlertid forelagt ændring 32 og 33 desangående; disse ændringer er helt
eller delvis medtaget i det ændrede forslag og i den fælles holdning
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4. Markedsføring af GMO'er (Del C)

I artikel 11 (vertikal lovgivning) skærpes (stk. 1) de betingelser, hvorunder del C ikke finder an-

vendelse på GMO'er, der er tilladt i henhold til en anden fællesskabslovgivning, idet der kræves til-

svarende betingelser ikke kun med hensyn til miljørisikovurderingen, men også risikohåndteringen,

mærkningen, overvågningen, informationen til offentligheden og beskyttelsesklausulen. Hvad

lægemidler angår (stk. 2) har det dog forekommet tilstrækkeligt at begrænse denne betingelse til

miljørisikovurderingen alene i betragtning af de specifikke procedurer for godkendelse og overvåg-

ning af lægemidler i forordning (EØF) nr. 2309/93. De procedurer, der sikrer overensstemmelsen,

bliver fastlagt i en forordning udstedt af Parlamentet og Rådet (stk. 3).

Rådets mener ikke på grundlag af de erfaringer, der er gjort, at den forenklede procedure i forslagets

artikel 13b kan indføres uden risiko for at forringe beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Denne artikel udgår altså. I artikel 15 er der åbnet mulighed for at indføre krav om oplysninger, der

afviger fra kravene i anmeldelsesproceduren (artikel 12, stk. 2), dog forudsat at resten af standard-

proceduren, og navnlig artikel 13 og 14 finder anvendelse.

Med hensyn til tidsbegrænsningen for tilladelserne har Rådet fulgt den holdning, Parlamentet har

givet udtryk for i flere af sine ændringer, nemlig at der kun skal være pligt til at begrænse varighe-

den af den første tilladelse, og at den maksimale periode skal være klart længere end den, der fore-

slås af Kommissionen (7 år). Rådet har fastsat 10 år i lighed med tidsbegrænsningerne i anden fæl-

lesskabslovgivning. Med hensyn til mærkning støtter Rådet også Parlamentet, som går ind for en

klar og utvetydig mærkning, og det har medtaget ordene "Dette produkt indeholder genetisk modi-

ficerede organismer" i artikel 12, stk. 2, artikel 18, stk. 3, og artikel 25, stk. 1.

Desuden, hvad angår standardproceduren (artikel 12-14):

– skal den kompetente myndighed først sikre sig, at anmeldelsen indeholder de oplysninger, der
kræves, før den sendes til Kommissionen (artikel 12, stk. 1); anmeldelsen fremsendes under
alle omstændigheder senest, når vurderingsrapporten fremsendes;

– anmeldelsen skal foreslå en gyldighedsperiode, der ikke overstiger 10 år (stk. 2, litra d));
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– i stk. 6 medtages artikel 13e, stk. 4, i det omfang dette stykke også omhandler de oplysninger,
der er til rådighed, før den skriftlige tilladelse gives;

– i artikel 13 (vurderingsrapport) i den fælles holdning redegøres der for (stk. 2, første led) føl-
gerne af, at anmelderen trækker sin anmeldelse tilbage, og det fastsættes (stk. 2, andet af-
snit), at proceduren ikke slutter på dette stadium, selv om den kompetente myndighed, som
har udarbejdet rapporten, har afgivet negativ udtalelse om markedsføring. I så fald vil en
GMO ikke kunne markedsføres, hvis denne kompetente myndighed fastholder sin første
negative udtalelse (artikel 14, stk.2);

– i artikel 13, stk. 3, har Rådet vurderet, at der kun bør tages hensyn til to muligheder (mar-
kedsføring eller ej), og at det ikke er nødvendigt at bevare muligheden for at fremsætte an-
modning om yderligere vurdering, idet der blandt andet findes bestemmelser, hvor der alle-
rede på flere trin af procedurerne er fastsat konsultationer såvel med anmelderen som med
andre kompetente myndigheder;

– i betragtning 34 og 36 tydeliggøres det, hvilke følger afvisningen af en anmeldelse kan få for
en senere indgivelse af anmeldelse eller en senere beslutning for den samme GMO. I be-
tragtning 35 præciseres, hvad der forstås ved at "opnå enighed" ved udgangen af den mæg-
lingsperiode, der blandt andet er fastsat i artikel 14, stk. 1;

– tilladelsen er gyldig for et tidsrum på højst 10 år.

Artikel 13c (tilladelser givet i henhold til det ny direktiv) og 22b (tilladelser givet i henhold til

direktiv 90/220) er indarbejdet i artikel 16 (fornyelse af tilladelser), og det fastsættes, at:

– for de "nye" tilladelser (stk. 2) er en periode på 9 måneder, før tilladelserne udløber, tilstræk-
kelig til fornyelsesproceduren. For de "gamle" tilladelser, som har kunnet gives uden tidsbe-
grænsning, ville en så lang periode som de 7 år Kommissionen har foreslået, skabe forskels-
behandling til fordel for disse "gamle" tilladelser; der bør derfor fastsættes en kortere periode
(4 år);

– i stk. 2, litra d), kræves desuden oplysninger om de betingelser, der stilles til den fremtidige
overvågning, og den fremtidige tilladelses gyldighedsperiode;

– fornyelsesproceduren (stk. 3-8) er udformet på grundlag af standardproceduren (navnlig med
hensyn til vurderingsrapporten), uden at den kompetente myndighed, som har udarbejdet rap-
porten, dog kan blokere for tilladelsen med en negativ rapport.

Proceduren i tilfælde af indvendinger (artikel 17) finder ligeledes anvendelse i forbindelse med
overvågning og behandling af nye oplysninger (artikel 19). Rådet har som Parlamentet (æn-
dring 44) ment, at den tid, som det videnskabelige udvalg behøver til at udarbejde sin udtalelse,
ikke bør kunne forsinke proceduren unødigt, og det har fastsat en grænse på 90 dage hertil.

At hensyn til klarheden er det at foretrække, at artikel 13e deles i en artikel 18 (tilladelse) og en
artikel 19 (overvågning og behandling af nye oplysninger). I artikel 18 medtages stk. 1, stk. 3,
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og stk. 6 i artikel 13e, idet det præciseres (stk. 3), hvilke elementer som under alle omstændigheder

bør anføres i tilladelsen (anvendelsesområde, varighed, krav til markedsføring, nærmere bestem-

melser for mærkning og overvågning, osv.), og idet det fastsættes, at tilladelsen og afgørelsen (når

artikel 17 træder i kraft) skal gøres offentligt tilgængelige.

I artikel 19 medtages forslagets stk. 2, stk. 4 (for så vidt angår det, der gælder efter tilladelsen) og

stk. 5, og det anføres (stk. 1), på hvilke betingelser overvågningsplanen kan tilpasses. I stk. 3 be-

skrives en samlet procedure i forbindelse med en beslutning (indholdsmæssigt svarende til æn-

dring 89) om at ændre tilladelsen eller bringe den til ophør; denne procedure svarer med de for-

nødne ændringer til fornyelsesproceduren (artikel 16, stk. 3-8).

I artikel 20 (mærkning) angives (stk. 1), at forpligtelserne til mærkning og emballering gælder i

alle stadier af markedsføringen. For at tage hensyn til, at visse produkter utilsigtet eller teknisk

uundgåeligt indeholder GMO'er, fastsættes det i stk. 2, at under en vis tærskel (der fastsættes for

hvert af de pågældende produkter) behøver disse produkter ikke at blive mærket i overensstem-

melse med stk. 1.

I artikel 21 (fri omsætning) har Rådet skønnet, at sammenhængen i teksten bliver bedre ved at præ-

cisere, at denne artikel finder anvendelse med forbehold af beskyttelsesklausulen (artikel 22).

I artikel 22, stk. 1, tydeliggøres på den ene side, at nye og supplerende oplysninger er oplysninger,

som medlemsstaten har fået kendskab til efter tilladelsen, og på den anden side, at revurderingen af

eksisterende oplysninger finder sted på grundlag af ny eller supplerende viden. Det har ikke fore-

kommet hensigtsmæssigt at begrænse listen over nødforanstaltninger til to foranstaltninger (stoppe

for markedsføringen, trække (sic) GMO'erne tilbage fra markedet), som foreslået af Kommissionen.

I stk. 1, tredje afsnit, og i stk. 2 angives, hvilke oplysninger den pågældende medlemsstat skal

give (revideret udgave af vurderingsrapporten, ændringer af tilladelsen osv.), og hvorledes de pro-

cedurefrister, som Rådet har ønsket nedsat til 60 dage, er beregnet.

Artikel 23 (information til offentligheden) stk. 1, medtager forslagets artikel 17, stk. 1, idet det

kræves, at vurderingsrapporterne skal gøres tilgængelige for offentligheden (når rapporterne anbe-

faler markedsføring), så offentligheden kan fremsætte bemærkninger. I betragtning 44 angives,

hvorledes bemærkningerne fra offentligheden bør behandles. Artikel 17, stk. 3, er allerede dækket

af artikel 8, stk. 2, og medtages derfor ikke.



11216/1/99 REV 1 ADD 1 bp/AB/es DK
DG I 9

5. Afsluttende bestemmelser (Del D)

I artikel 24 medtages forslagets artikel 19, idet anvendelsen af stk. 4 (ikke-fortrolige oplysninger)

udvides til at omfatte artikel 19 (nye oplysninger) og artikel 22, og idet der til disse oplysninger

tilføjes den påtænkte brug, samt eksplicit miljørisikovurderingen.

Som allerede anført i punkt 1, fjerde led, medtog Rådet artikel 25 for at sikre mærkningen af

GMO'er, der skal stilles til rådighed for de handlinger, der er omhandlet i artikel 2, nr. 4. I arti-

kel 25, stk. 2, angives, på hvilke betingelser denne mærkning skal finde sted.

Med hensyn til tilpasning af bilagene til den tekniske udvikling (artikel 26) har Rådet vurderet, at

indledningen, målet og de generelle principper i bilag II (risikovurdering) og bilag VII (overvåg-

ningsplan) spiller en væsentlig rolle i gennemførelsen af direktivet og derfor bør tilpasses under an-

vendelse af den fuldstændige procedure (Parlamentet/Rådet).

For at tydeliggøre teksten er forslagets artikel 20a blevet opdelt i en artikel 27 (videnskabeligt ud-

valg) og en artikel 28 (udvalg om etiske spørgsmål). I artikel 27, stk. 1, gøres det obligatorisk at

høre et videnskabeligt udvalg også ved anvendelsen af artikel 16 (fornyelse) og artikel 19 (nye

oplysninger), og der gives mulighed (stk. 2) for høring om mere generelle forhold, herunder på an-

modning af en medlemsstat. I overensstemmelse med flere betragtninger (9, 55, 56 og 58), hvori

betydningen af de etiske aspekter og muligheden for at kunne høre de relevante udvalg anerkendes,

gøres det i artikel 28 obligatorisk at høre sådanne udvalg i spørgsmål af generel karakter på an-

modning af Parlamentet, Rådet og Kommissionen, ligesom en medlemsstat skal have mulighed for

at anmode herom. Disse høringer tidsbegrænses ikke eksplicit, således som Parlamentet havde øn-

sket det (ændring 54), men afviklingen af dem må ikke berøre direktivets administrative procedurer.

Forslagets artikel 18 og 221 medtages i artikel 30, idet de suppleres med hensyn til:

– udveksling af oplysninger mellem Kommissionen og medlemsstaterne om de indhøstede erfa-
ringer (stk. 1), navnlig om gennemførelsen af artikel 2, nr. 4;

                                                
1 Kommissionens forslag medfører ikke nogen ændring af artikel 22.
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– indsamling af oplysninger om genetiske modifikationer (stk. 2): i overensstemmelse med æn-
dring 92 og i forbindelse med bilag IV vil et eller flere registre, der delvis er tilgængelige for
offentligheden, blive oprettet for at opbevare disse oplysninger;

– Kommissionen skal udarbejde vurderinger (stk. 6) i forbindelse med en rapport om, hvorledes
del B og C fungerer, som skal forelægges i 2003. Vurderingerne skal blandt andet omhandle
muligheden for at skabe en central fællesskabstilladelsesprocedure (jf. ændring 96), bestem-
melserne for Kommissionens endelige beslutningstagning, en eventuel begrundelse for en im-
plicit tilladelse for del B (jf. ændring 24) og for en differentieret procedure i del C (jf. punkt 3,
andet afsnit) og vurderingen af de socioøkonomiske følger (ændring 61) af udsætning og mar-
kedsføring;

– (stk. 7) en rapport om de etiske spørgsmål i artikel 28.

I artikel 31 (sanktioner) har Rådet ikke medtaget bestemmelsen i forslagets artikel 22a vedrørende
anmeldelse af sanktioner, for så vidt som den overlapper artikel 32, stk. 2 (direktivets gennemfø-
relse).

Rådet har ment, at de nye normer, som er fastsat i dette direktiv, bør iværksættes snarest muligt.
Derfor begrænses gennemførelsesperioden (denne periode var ikke fastlagt i forslaget) i artikel 32
til 18 måneder, og det fastsættes i artikel 33, at de anmeldelser i henhold til direktiv 90/220, for
hvilke procedurerne endnu ikke er afsluttet på datoen for gennemførelsen, vil blive omfattet af be-
stemmelserne i dette direktiv.

For at undgå ethvert juridisk tomrum er datoen for ophævelsen af direktiv 90/220 fastsat til datoen

for afslutningen af dette direktivs gennemførelsesperiode (artikel 34, stk. 1).

6. Bilag

Foruden en ajourføring og tydeliggørelse af affattelsen, når dette har vist sig nødvendigt som følge

af den videnskabelige og tekniske udvikling siden affattelsen af forslaget, en række tilpasninger,

som er affødt af ændringer i direktivets dispositive del, og en tydeliggørelse af strukturen (mål,

generelle principper, operationelle bestemmelser), er der foretaget følgende væsentlige ændringer i

bilag II og VII:

– i bilag II er der indført definitioner af begreberne "direkte virkninger", "indirekte virkninger",
"umiddelbare virkninger" og "forsinkede virkninger" og forbindelsen (afdeling A) mellem
risikovurdering og risikohåndtering er klarlagt. Forbindelsen mellem forsigtighedsprincippet
og de generelle principper for vurdering er understreget (afdeling B), og disse generelle prin-
cipper er eksplicit forklaret (det videnskabelige grundlag for vurderingen, vurdering af hvert
enkelt tilfælde, revision på grundlag af nye oplysninger osv.).
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I afdeling C (metoder) medtages i punkt C1 forslagets punkt A2, og i punkt C2 forslagets
punkt B og A1 (som illustration af de uønskede virkninger i punkt C2.1) og der tilføjes
navnlig de allergene virkninger og henvisningen til gener, der giver resistens mod antibio-
tika).

Punkt D1 og D2 er inspireret af punkt IV.C i bilag IIIA og punkt H i bilag IIIB og tydeliggør
dem, så det bliver klart, hvilke detaljerede og endelige konklusioner der skal drages af vurde-
ringen;

– indledningen til bilag III angiver, i hvilke retninger dette bilag i fremtiden kan tilpasses, og
der stilles krav om supplerende oplysninger, navnlig med hensyn til menneskers sundhed og
dyrs og planters sundhed (f.eks. del IIIB, punkt D.8);

– i bilag IV (punkt A.2) kræves der oplysning om navn og adresse på den person, som er an-
svarlig for markedsføringen, uanset vedkommendes funktion (importør, distributør ..) og på
den person, som leverer kontrolprøver (punkt A.3). Levering af prøver (punkt A.7, æn-
dring 92) indgår i de oplysninger, der skal gives, og det anføres, hvilke oplysninger der nød-
vendigvis skal findes på mærkningen, og navnlig hvorledes oplysningerne kan findes i den
offentligt tilgængelige del af registeret;

– bilag V (jf. punkt 3, tredje afsnit);

– i bilag VI, stk. 5, præciseres det, at vurderingsrapportens konklusioner bør omfatte den fore-
slåede anvendelse, risikohåndtering og overvågningsplan;

– i bilag VII skelnes (punkt A) mellem bekræftelsen af antagelser i risikovurderingen og på-
visning af forekomsten af uønskede virkninger, som ikke var forudset i vurderingen, og
grundprincipperne for udformning af overvågningsplanen gennemgås (punkt C);

– (udformning fra sag til sag, sondring mellem generel overvågning og specifik overvågning,
sikring af, at den kompetente myndighed og anmelderen vil blive informeret om uønskede
virkninger osv.).

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Fælles holdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv om ændring af direktiv om udsætning i miljøet af genetisk

modificerede organismer og ophævelse af direktiv 90/220/EØF

1. PROCEDURE

Rådet og Europa-Parlamentet forelagde den 23. februar 1998 i overensstemmelse
med proceduren for fælles beslutningstagning i henhold til traktatens artikel 95 (tidl.
100A) et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
90/220/EØF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (KOM
(1998) 85 - C4-0129/98 - 1998/0072(COD)).

Udtalelsen fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg blev afgivet den 9. september
1998, og den 11. februar 1999 afgav Europa-Parlamentet sin udtalelse efter
førstebehandlingen.

Efter Europa-Parlamentets udtalelse og i henhold til traktatens artikel 251, stk. 2,
vedtog Kommissionen et ændret forslag (KOM (1999) 139 endelig udg., EFT C 139
af 19.5.1999, s. 7), der blev forelagt Rådet den 26. marts 1999.

Rådet blev den 9. September 1999 enstemmigt enige om den fælles holdning.

2. DIREKTIVETS FORMÅL

Direktivets mål er at revidere direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i
miljøet af genetisk modificerede organismer (GMO'er). Det skal øge effektiviteten
og gennemsigtigheden af beslutningstagningsforløbet, medens der sikres et højt
beskyttelsesniveau af mennesker og miljø.

Der tydeliggøres i direktivet en række gennemførelsesaspekter, herunder
anvendelsesområde, definitioner og administrative procedurer. Det fremmer ligeledes
harmoniseringen af risikovurdering og forbedrer gennemsigtigheden i
beslutningstagningen ved hjælp af en tydelig mærkning for alle GMO'er og
inddragelse af offentligheden i godkendelsesprocessen.

3. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG , DER BLEV ACCEPTERET AF

K OMMISSIONEN OG MEDTAGET I DET ÆNDREDE FORSLAG , OG SOM ER
INDARBEJDET FULDT UD , DELVIS ELLER I PRINCIPPET I DEN FÆLLES HOLDNING

Nummereringen af betragtninger og artikler i dette dokument svarer til dem, der er
anvendt i den fælles holdning.

– betragtning 50 siger, at ved fornyelse af en tilladelse kan alle betingelser i den
oprindelige tilladelse revideres (ændring 4)
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– artikel 1 og 4, stk. 1, bilag II og betragtning 6 og 8 indeholder en henvisning til
forsigtighedsprincippet (ændring 17, 57 og 62)

– artikel 2, stk. 2, specificerer definitionen af 'genetisk modificerede organismer',
men omfatter ikke mennesker (ændring 9)

– artikel 2, stk. 7, indeholder nu en definition på 'produkt' (ændring 12)

– artikel 2, stk. 8, er blevet udvidet til at omfatte direkte og langsigtede
virkninger under definitionen på 'miljørisikovurdering' (ændring 15)

– artikel 4, stk. 4, forpligter nu medlemsstaterne til i tilfælde af en ulovlig eller
uforsætlig udsætning af en GMO at træffe alle nødvendige foranstaltninger
(ændring 20). Ændring 11 dækkes også hovedsageligt af den nye ordlyd

– artikel 4, stk. 5, og artikel 18, stk. 3, a), c) og d), bilag IIIA(II)(A)(6) og (7),
IIIB(D)(12), IV(A)(7) og betragtning 39 til 43 indfører måder til at lette
identifikation, kontrol og opsporing af GMO'er, herunder et obligatorisk krav
til medlemsstaterne om at sikre, at GMO kan opspores på alle trin af
markedsføringen (ændring 1, 14, 38, 64, 66 og 92)

– artikel 5, stk. 2, a) v) og vi) gør det nu obligatorisk for anmelderen at sende en
detaljeret plan for overvågning og også oplysninger om afhjælpningsmetoder
(ændring 25 og 26)

– artikel 5 og 8 indfører pligtig offentlig høring hvad angår del B-udsætninger på
det grundlag, at vurderingsperioden på 90 dage hos de kompetente
myndigheder ikke forlænges med mere end 30 dage. Artikel 8, stk. 1, tilføjer,
at medlemsstaterne skal sørge for, at denne høring giver offentligheden
mulighed for at udtale sig, og i artikel 8, stk. 2, indføres en forpligtelse om, at
medlemsstaterne skal stille oplysninger om alle del B-udsætninger af GMO på
deres område til rådighed for offentligheden (ændring 27, 29 og 32)

– artikel 7, stk. 2, siger nu, at den kompetente myndighed skal vurdere yderligere
oplysninger, når de er til rådighed (ændring 31)

– artikel 9, i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, andet punktum, og artikel
10, stk. 3, pålægger nu anmelderen at aflægge beretning til den kompetente
myndighed om resultatet og de langsigtede følger af del B-udsætninger med
hensyn til eventuelle risici for menneskers sundhed eller miljø. Når
Kommissionen har modtaget disse resultater, skal den stille dem til rådighed
for offentligheden (ændring 33 og 35)

– artikel 10, stk. 2, giver nu medlemsstaterne ret til efter anmodning at få en kopi
af hele del B-anmeldelsen fra den pågældende medlemsstat (ændring 34)

– artikel 11 udbygger direktivets forbindelse til produktlovgivning ved at
tydeliggøre, at bestemmelserne i del C ikke gælder for produkter, der er
godkendt i henhold til anden fællesskabslovgivning, der mindst skal være
tilsvarende med hensyn til miljørisikovurdering, risikostyring, overvågning,
mærkning, information til offentligheden og sikkerhedsklausul. Hvad
medicinske produkter angår, omfatter undtagelseskravet kun
miljørisikovurdering (ændring 5 og 94)
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– artikel 12, stk. 2 e), og artikel 18, stk. 3 f), og bilag VII deltaljerer
informationskravene for overvågningsplanen og indeholder både varighed og
hyppighed (ændring 65)

– artikel 13, stk. 3, giver den kompetente myndighed, hvortil et produktdossier er
anmeldt, mulighed for at angive i vurderingsrapporten, at den pågældende
GMO ikke bør markedsføres (ændring 39)

– artikel 16 indfører en frivillig tidbegrænsning for tilladelse til forlængelse
(ændring 5 og 42)

– artikel 17 kræver nu, at den videnskabelige komité afgiver en udtalelse inden
en fastsat frist (ændring 44)

– i artikel 19 indføres en fremgangsmåde, der skal følges, hvis der kommer
yderligere oplysninger (ændring 89)

– artikel 22 (sikkerhedsklausul) giver regler for, hvis der kommer nye eller
yderligere oplysninger og giver medlemsstaterne pligter i tilfælde af akutte
farer (ændring 43 og 53)

– artikel 28 henviser nu til muligheden for at høre et etisk udvalg (ændring 6 og
54)

– bilag II er blevet udvidet for yderligere at tydeliggøre principperne i
miljørisikovurdering (ændring 58 og 60)

4. PARLAMENTETS ÆNDRINGER , SOM K OMMISSIONEN GODKENDTE I DET ÆNDREDE

FORSLAG, MEN SOM IKKE ER MEDTAGET I DEN FÆLLES HOLDNING

Ændring 16 vedrører definitionen på ordet 'anvendelse', men blev ikke medtaget i
den fælles holdning. Kommissionen accepterede ikke at indføre denne definition på
det grundlag, at ordets anvendelse i direktivets juridisk bindende tekst er
underforstået.

5. ÆNDRINGER I DEN FÆLLES HOLDNING I FORHOLD TIL K OMMISSIONENS ÆNDREDE

FORSLAG

Rådet har taget hensyn til fremskridt inden for bioteknologi og enstemmigt indført en
række nye ting i Kommissionens ændrede forslag, som fremgår af det følgende.

Som resultat heraf blev de fleste bestemmelser i direktiv 90/220/EØF, herunder
bilagene, ændret betydeligt ved den fælles holdning. For at bevare tydeligheden og
gennemsigtigheden af den juridiske tekst støtter Kommissionen Rådets tiltag til at
revidere direktivet ved at forelægge en konsolideret tekst til et nyt direktiv. Det er
planlagt, at det nugældende direktiv 90/220/EØF vil blive ophævet på det tidspunkt,
det nye direktiv er gennemført i national lovgivning (artikel 34).

Artikel 1, 2, stk. 4 og artikel 3 (anvendelsesområde)

Rådet har valgt at omstrukturere de artikler, der definerer direktivets
anvendelsesområde. Disse ændringer skal yderligere tydeliggøre anvendelsesområde
og udvider derfor forbindelsen til anden fællesskabslovgivning inden for
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bioteknologi, navnlig direktiv 90/219/EØF. Det er blevet tydeliggjort, at dette
direktiv i princippet dækker alle markedsføringsaktiviteter, der omfatter GMO'er,
undtagen klart angivne undtagelser som fastlagt i artikel 2, stk. 4. Undtagelserne
omfatter navnlig GMO'er, der enten falder ind under direktiv 90/219/EØF eller
udelukkende anvendes til aktiviteter, hvor der gælder passende strenge
isoleringsforanstaltninger for at begrænse deres kontakt med den almene befolkning
og miljøet.

I tråd med tydeliggørelsen af anvendelsesområdet er der blevet indført en ny
bestemmelse for at sikre, at GMO'er der er undtaget i henhold til artikel 2, stk. 4, i
direktivet, mærkes på hensigtsmæssig måde, når de stilles til rådighed for
tredjeparter. Den nye artikel 25 garanterer tydelig mærkning for alle disse GMO'er,
uanset om de anvendes til indesluttet anvendelse eller udsætning i Fællesskabet.

Kommissionen har accepteret disse ændringer, da de tydeliggør direktivets
anvendelsesområde.

Artikel 4 (almene forpligtelser)

Artikel 4 har fået tilføjet indhold med en specifik henvisning til
forsigtighedsprincippet som grundlag for medlemsstaternes indsats for at sikre, at der
træffes alle nødvendige foranstaltninger for at undgå negative virkninger på
menneskers sundhed og miljøet. Medlemsstaterne skal ligeledes sikre, at GMO'er
kan opspores på alle trin i markedsføringen. Derudover indeholder artiklen nu en
forpligtelse for medlemsstaterne og Kommissionen til at være særlig opmærksom på
GMO'er, der indeholder resistensmarkørgener for antibiotika med henblik på at
bestemme og udfase markører, der måtte have negative virkninger på menneskers
sundhed og miljøet. Kommissionen mener, at disse to bestemmelser bekræfter den
forsigtige fremgangsmåde og letter medlemsstaternes kontrol- og
inspektionsforanstaltninger og kan derfor acceptere disse ændringer.

Artikel 5 og 6 (administrative procedurer for forsøgsmæssige (del B)-udsætninger)

Kommissionen havde foreslået at omstrukturere de gældende procedurer for
tilladelse til del B i henhold til direktiv 90/220/EØF og havde indført et kategori-
system for del B og bestemmelser for forsøgsvise udsætninger i flere stater. Den
havde ligeledes fjernet muligheden for at fastsætte forenklede procedurer som fastsat
i artikel 6, stk. 5, i direktiv 90/220/EØF, eftersom der var tegn på, at denne artikel var
utilstrækkelig i juridisk forstand.

Den fælles holdning genindfører i princippet det gældende administrative
tilladelsessystem, der består af en standardprocedure og en mulighed for at fastsætte
forskellige procedurer gennem udvalgsproceduren. Midlerne til at fastsætte disse
adskilte procedurer er blevet strammet, og det er nu obligatorisk at inddrage den
videnskabelige komite og høre offentligheden. Derudover er kriterierne for
anvendelse af disse forskellige procedurer blevet udbygget og gjort tydeligere (bilag
V).

Kommissionen har accepteret den fælles holdning på det grundlag, at rammerne for
fastlæggelse af forskellige procedurer er blevet tydeliggjort, men den mener dog
stadig, at dens oprindelige forslag ville have givet lige så effektive
godkendelsesprocedurer.

Artikel 8 (høring af offentligheden)

I den fælles holdning er der nu pligtig offentlig høring, hvad angår foreslåede
udsætninger, der er anmeldt i overensstemmelse med standardproceduren i
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direktivets del B. Som kompromis har Kommissionen accepteret, at denne offentlige
høring ikke skulle forlænge den 90-dagesfrist, en medlemsstats kompetente
myndighed har til at træffe beslutning, med mere end 30 dage (artikel 5, 6b).

Artikel 11 (forholdet til produktlovgivning)

Direktivets status som hovedlovgivning i Fællesskabets lovramme for bioteknologi
er blevet styrket. Den fælles holdning bekræfter nu, at kun på visse betingelser vil
direktivets krav med hensyn til markedsføring af GMO'er ikke gælde for produkter,
der er tillads i henhold til anden fællesskabslovgivning. Disse betingelser
specificerer, at anden fællesskabslovgivning mindst skal være tilsvarende med
hensyn til risikovurdering, risikostyring, passende overvågning, mærkning,
oplysninger til offentligheden og sikkerhedsklausul. Den fælles holdning fastslår
ligeledes, at procedurerne til at afgøre, om en bestemt produktlovgivning er
tilsvarende, skal fastlægges i en forordning baseret på det relevante retsgrundlag i
traktaten, og at enhver GMO kun må markedsføres efter at være blevet tilladt i
overensstemmelse med dette direktiv, indtil en sådan forordning træder i kraft.

Der er en undtagelse for medicinske lægemidler, der omfattes af Rådets forordning
nr. 2309/93, hvor kun kravene om miljørisikovurdering vil gælde.

Kommissionen finder, at den fælles holdning vil fremhæve direktivets horisontale
rolle og forbedre harmoniseringen af lovbestemmelserne inden for bioteknologi, og
har derfor accepteret disse ændringer til forslaget.

Artikel 14 (tidsbegrænset tilladelse)

Den fælles holdning indeholder nu en bestemmelse om, at der kun gives tilladelse for
højst 10 år, når GMO'er markedsføres for første gang. I tilfælde af forlængelse af
tilladelsen er tidbegrænsning frivillig og kan begrænses, hvis det skønnes
hensigtsmæssigt.

Ved førstebehandlingen i Europa-Parlamentet blev der foreslået en tidsbegrænsning
på 12 år. Kommissionen har accepteret at forlænge sit oprindelige forslag på 7 år
som et kompromis, der også tager hensyn til, at den fælles holdning forbedrer
identifikationen og kontrollen af GMO'er.

Artikel 15 (differentieret procedure)

Muligheden for at fastsætte forenklede procedurer for markedsføring af GMO'er er
blevet fjernet, men der er nu indsat en differentieret procedure med hensyn til
anmeldelseskrav, udover standardproceduren.

Artikel 19 (overvågning og behandling af nye oplysninger)

I den fælles holdning er der udtrykkelige bestemmelser for, hvad de kompetente
myndigheder i medlemsstaterne skal gøre, hvis der kommer nye oplysninger på
grundlag af overvågningsplaner fra andre kilder. Det indeholder ligeledes den
administrative procedure for de tilfælde, hvor det er nødvendigt med en ændring i
den gældende tilladelse. Kommissionen finder dette en nyttig tydeliggørelse.

Artikel 20 (mærkning af GMO'er)

Den fælles holdning indfører pligtig mærkning på alle trin af markedsføringen af
GMO'er, og det skal tydeligt være anført på etiketten, at 'dette produkt indeholder
GMO'er'. I visse tilfælde kan der fastsættes grænseværdier gennem
udvalgsproceduren for produkter, hvor der ikke kan udelukkes tilfældigt
forekommende eller teknisk uundgåelige spor af GMO'er. Produkter, der er
kontaminerede med GMO'er under disse grænseværdierne skal ikke mærkes som
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genetisk ændrede. Kommissionen har accepteret den fælles holdning, da den
bekræfter princippet om mærkning af GMO'er på alle trin i markedsføringen, og
fastsættelse af grænseværdierne gør det muligt at gennemføre mærkningsordningen i
praksis.

Artikel 26 (vedtagelse af bilag efter den tekniske udvikling)

Den fælles holdning tager højde for muligheden af at ændre bilag II-VII i takt med
den tekniske udvikling og gennem udvalgsproceduren, skønt der gælder nogle
undtagelsestilfælde. De afsnit i bilag II og VII, hvor de almene grundprincipper er
fastlagt for miljørisikovurdering (bilag II, afsnit A og B) og for overvågningsplanen
(bilag VII afsnit A og B) er omfattet af den fuldstændige procedure for fælles
beslutningstagning. Kommissionen finder disse ændringer til sit forslag
hensigtsmæssige.

Artikel 29 (udvalgsprocedure)

Den fælles holdning indeholder nye bestemmelser om et forskriftsudvalg med
henvisning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999, som fastsætter de
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen. Disse bestemmelser giver Kommissionen mulighed for at vedtage
foranstaltninger i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, men forslag skal
forelægges Rådet med henblik på vedtagelse, når de pågældende foranstaltninger
ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke afgives nogen
udtalelse. Kommissionen kan også underrette Europa-Parlamentet om forslaget på
dette tidspunkt.

Artikel 30 (revision)

Den fælles holdning indfører en ny revisionsbestemmelse, der forpligter
Kommissionen til hvert tredje år at forelægge en rapport om gennemførelsen af dette
direktiv, og som specielt behandler spørgsmål, der skal medtages i den første rapport
i 2003. Denne rapport skal navnlig omfatte en vurdering af behovet for at supplere
forskriftsrammen på dette område, gennemførligheden af forskellige muligheder for
yderligere at forbedre overensstemmelsen og effektiviteten af disse
rammebestemmelser og de samfundsøkonomiske følger af udsætninger i miljøet af
GMO'er. Kommissionen ser det som en nyttig tydeliggørelse, men vil gerne påpege,
at perioden mellem gennemførelsen af direktivet og 2003 kunne være for kort til, at
direktivets følger kan vurderes effektivt.

Artikel 33 (ikke afgjorte anmeldelser)

Der er blevet indsat en overgangsbestemmelse, der afgør, at anmeldelser vedrørende
markedsføring af GMO'er som eller i produkter skal underkastes
beslutningstagningen i dette direktiv, hvor procedurerne under direktiv 90/220/EØF
endnu ikke er fuldendte ved overgangsperiodens udløb. Anmelderne vil have en
periode på tre måneder til at tilpasse deres anmeldelse til den nye ordning. Dette
skulle muliggøre en blød overgang.

Bilag II (principperne i miljørisikovurdering), bilag IV (supplerende oplysninger til
afsnit C-dossierer) og bilag VII (overvågningsplan)

Den fælles holdning konkretiserer rammerne for miljørisikovurdering og udvider
oplysninger om specifikke elementer inden for disse rammer. Der vil ligeledes blive
udarbejdet vejledende bemærkninger som supplement til bilaget.
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Kravene om yderligere oplysninger hvad angår del C-anmeldelser og
overvågningsplanen er ligeledes blevet gjort mere detaljeret.

I denne forbindelse ønsker Kommissionen at understrege betydningen af forsknings-
og overvågningsresultater for udarbejdelsen af disse retningslinjer og tilpasningen af
bilagene til den tekniske udvikling, navnlig under det femte rammeprogram for
forskning.

Kommissionen finder, at den mere detaljerede udformning giver større tydelighed for
anmelderne og støtter derfor disse bilags nye struktur.

6. KONKLUSION

Den fælles holdning bevarer i princippet grundstrukturen i Kommissionens forslag,
men bygger videre på specifikke elementer for at nå frem til en strammere og mere
gennemsigtig forskriftsramme. Der er blevet indført specifikke ændringer for at
udbygge principperne i risikovurderingsproceduren, og indførelse af offentlig høring
sammen med pligtig mærkning på alle trin i markedsføringen af GMO'er øger
gennemsigtigheden generelt. For at imødekomme den stadig større bekymring i
befolkningen med hensyn til GMO'ers mulige negative virkninger, er det nu
tydeligvis nødvendigt med mere gennemsigtige og strengere forskrifter for udsætning
af genetisk modificerede organismer i miljøet. Den fælles holdning byggede på det
oprindelige forslag, og Kommissionen sætter sin lid til, at det vil resultere i en
effektiv forskriftsramme, hvor der tages højde for både offentlighedens bekymringer
og industriens interesser.

Kommissionen er overbevist om, at en hurtig revision af direktiv 90/220/EØF kunne
bidrage betydeligt til at løse de problemer, der har været med direktivets
gennemførelse, og den glæder sig over, at den fælles holdning blev enstemmigt
vedtaget.


