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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/      /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη σκόπιµη ελευθέρωση

γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον

και για την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

΄Εχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 139 της 4.5.1998, σ. 1.
2 ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 1.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 150 της

28.5.1999, σ. 363). Κοινή θέση του Συµβουλίου της                       (EE C     ).(δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της                    (ΕΕ C      ) (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) η έκθεση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου της

23ης Απριλίου 1999 για την σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών

στο περιβάλλον 1, η οποία εκδόθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου 1996, εντόπισε ορισµένους τοµείς

στους οποίους είναι αναγκαίο να επέλθουν βελτιώσεις·

(2) είναι αναγκαία η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και των

ορισµών που περιέχει·

(3) η οδηγία έχει ήδη τροποποιηθεί· µε την ευκαιρία των νέων τροποποιήσεων της εν λόγω

οδηγίας, ενδείκνυται για λόγους σαφήνειας και εκλογίκευσης η αναµόρφωση των σχετικών

διατάξεων·

(4) οι ζώντες οργανισµοί που ελευθερώνονται στο περιβάλλον σε µεγάλες ή µικρές ποσότητες,

είτε για πειραµατικούς σκοπούς είτε ως εµπορικά προϊόντα, είναι δυνατό να αναπαραχθούν

στο περιβάλλον και να διασχίσουν εθνικά σύνορα, θίγοντας µε τον τρόπο αυτό τα άλλα κράτη

µέλη· οι συνέπειες µιας παρόµοιας ελευθερώσεως µπορεί να είναι αµετάκλητες·

(5) η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη

προσοχή στον έλεγχο των κινδύνων που είναι δυνατόν να προέλθουν από τη σκόπιµη

ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στο περιβάλλον·

                                                
1 EE L 117 της 8.5.1990, σ. 15. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία της

Επιτροπής 97/35/ΕΚ (ΕΕ L 169 της 27.6.1997, σ. 72).
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(6) βάσει της Συνθήκης, η δράση της Κοινότητας όσον αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να

βασίζεται στην αρχή της προληπτικής δράσης·

(7) είναι αναγκαίο να γίνει µια προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον και να εξασφαλισθεί η ασφαλής ανάπτυξη

βιοµηχανικών προϊόντων που χρησιµοποιούν ΓΤΟ·

(8) η αρχή της προφύλαξης έχει ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της παρούσας οδηγίας και

πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή της·

(9) η τήρηση των δεοντολογικών αρχών που αναγνωρίζονται σε ένα κράτος µέλος είναι ιδιαίτερα

σηµαντική· τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τους δεοντολογικές αρχές όταν

ΓΤΟ ελευθερώνονται σκοπίµως ή διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων·

(10) για ένα περιεκτικό και διαφανές νοµοθετικό πλαίσιο, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ζητείται η

γνώµη του κοινού είτε από την Επιτροπή είτε από τα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια της

προετοιµασίας των µέτρων και ότι ενηµερώνεται το κοινό για τα µέτρα που λαµβάνονται

κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας·

(11) η διάθεση στην αγορά καλύπτει και τις εισαγωγές· τα προϊόντα που περιέχουν ή/και

αποτελούνται από ΓΤΟ οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα οδηγία δεν µπορούν να εισάγονται

στην Κοινότητα εάν δεν τηρούν τις διατάξεις της·
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(12) η διάθεση ΓΤΟ προς εισαγωγή ή προς χειρισµό σε µεγάλες ποσότητες, όπως π.χ. ως γεωργικά

προϊόντα, θα πρέπει να θεωρείται ως διάθεση στην αγορά για τους σκοπούς της παρούσας

οδηγίας·

(13) στην παρούσα οδηγία λαµβάνεται δεόντως υπόψη η σχετική διεθνής πείρα στον τοµέα αυτό

και οι διεθνείς εµπορικές υποχρεώσεις·

(14) κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τον ορισµό "διάθεση

στην αγορά" στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να δίδονται από την κανονιστική επιτροπή·

(15) κατά τον καθορισµό του "γενετικώς τροποποιηµένου οργανισµού" για τους σκοπούς της

παρούσας οδηγίας, τα ανθρώπινα όντα δεν θα πρέπει να θεωρούνται οργανισµοί·

(16) οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν την εθνική νοµοθεσία περί

ευθύνης·

(17) η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται για οργανισµούς που προκύπτουν µε

ορισµένες τεχνικές γενετικής τροποποίησης οι οποίες από µακρού χρησιµοποιούνται κατά

παράδοση και µε ασφάλεια σε ορισµένες εφαρµογές·
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(18) είναι αναγκαίο να θεσπιστούν εναρµονισµένες διαδικασίες και κριτήρια για την κατά

περίπτωση αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από τη σκόπιµη

ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον·

(19) πριν από κάθε ελευθέρωση πρέπει πάντοτε να γίνεται η κατά περίπτωση εκτίµηση του

κινδύνου·

(20) πρέπει να θεσπιστεί κοινή µεθοδολογία για τη διενέργεια της αξιολόγησης κινδύνου για το

περιβάλλον βάσει ανεξάρτητων επιστηµονικών συµβουλών· απαιτείται επίσης να

καθορισθούν κοινοί στόχοι για την παρακολούθηση των ΓΤΟ µετά τη σκόπιµη ελευθέρωσή

τους ή τη διάθεσή τους στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων·

(21) το ζήτηµα των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη

κατά την αξιολόγηση του κινδύνου των ΓΤΟ που περιέχουν τέτοια γονίδια·

(22) η σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ στο ερευνητικό στάδιο είναι, τις περισσότερες φορές,

απαραίτητο βήµα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που προέρχονται από ή περιέχουν ΓΤΟ·

(23) η εισαγωγή ΓΤΟ στο περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται βαθµιαία· αυτό σηµαίνει ότι ο

περιορισµός των ΓΤΟ µειώνεται και η έκταση της ελευθέρωσης αυξάνεται σταδιακά, µόνο

όµως όταν από την αξιολόγηση των προηγούµενων σταδίων όσον αφορά την προστασία της

ανθρώπινης υγείας και το περιβάλλον, συνάγεται ότι µπορεί να γίνει η µετάβαση στο επόµενο

στάδιο·



11216/1/99 REV 1 LAM/chk,ra GR
DG I 6

(24) για κανένα ΓΤΟ ως προϊόν ή εντός προϊόντων, που προορίζεται για σκόπιµη ελευθέρωση δεν
πρέπει να µελετάται η διάθεση στην αγορά χωρίς να έχει προηγουµένως υποβληθεί σε
ικανοποιητικές δοκιµές, στην πράξη, κατά το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης, σε
οικοσυστήµατα στα οποία είναι ενδεχόµενο να έχει επίδραση η χρήση του·

(25) η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµοσθεί σε στενή διασύνδεση µε την εφαρµογή άλλων
σχετικών πράξεων όπως η οδηγία του Συµβουλίου 91/414/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1991
σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 1·εν προκειµένω, οι
αρµόδιες αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και των
πράξεων αυτών, στα πλαίσια της Επιτροπής και σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να συντονίσουν
κατά το δυνατό τη δράση τους·

(26) όσον αφορά την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου για το Μέρος Γ, τη διαχείριση του
κινδύνου, την επισήµανση, την παρακολούθηση, την ενηµέρωση του κοινού και τη ρήτρα
διασφάλισης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους ΓΤΟ, ως
προϊόντα ή εντός προϊόντων, οι οποίοι επιτρέπονται από άλλη κοινοτική νοµοθεσία, η οποία
θα πρέπει, συνεπώς, να προβλέπει τη διεξαγωγή ειδικής αξιολόγησης περιβαλλοντικού
κινδύνου, σύµφωνα µε τις αρχές του Παραρτήµατος ΙΙ και βάσει των πληροφοριών που
προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ µε την επιφύλαξη των πρόσθετων απαιτήσεων που
προβλέπονται από την προαναφερόµενη κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και απαιτήσεις  όσον
αφορά τη διαχείριση του κινδύνου, την επισήµανση, την παρακολούθηση κατά περίπτωση,
την ενηµέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφάλισης, τουλάχιστον ισοδύναµες προς τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

                                                
1 ΕΕ L 230 της 19.8.1991 σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία της

Επιτροπής 1999/80/ΕΚ (ΕΕ L 210 της 10.8.1999, σ. 13).
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(27) είναι αναγκαίο να θεσπιστεί κοινοτική διαδικασία έγκρισης για τη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ
ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, εφ' όσον η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν
προϋποθέτει την σκόπιµη ελευθέρωση του ή των οργανισµών στο περιβάλλον·

(28) όσον αφορά την τοµεακή νοµοθεσία, οι απαιτήσεις παρακολούθησης θα πρέπει ενδεχοµένως
να αναπροσαρµοστούν ανάλογα µε το συγκεκριµένο προϊόν·

(29) το Τµήµα Γ της παρούσας οδηγίας δεν ισχύει για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993, για τη θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων για
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
αξιολόγηση φαρµακευτικών προϊόντων 1, εφόσον περιλαµβάνει αξιολόγηση περιβαλλοντικού
κινδύνου ισοδύναµη µε εκείνη  που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία·

(30) κάθε πρόσωπο, πριν προχωρήσει σε νέα σκόπιµη ελευθέρωση ενός ΓΤΟ στο περιβάλλον ή
διαθέσει στην αγορά ΓΤΟ ως προϊόν ή εντός προϊόντων, όταν η χρήση για την οποία
προορίζεται το προϊόν προϋποθέτει τη σκόπιµη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, πρέπει να
προβεί στη σχετική γνωστοποίηση προς την εθνική αρµόδια αρχή·

(31) η γνωστοποίηση αυτή θα πρέπει να περιέχει τεχνικό φάκελο πληροφοριών στις οποίες
περιλαµβάνονται η πλήρης εκτίµηση του κινδύνου για το περιβάλλον, κατάλληλα µέτρα
ασφαλείας και αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και, προκειµένου για
προϊόντα, ακριβείς οδηγίες και όρους χρησιµοποίησης και προτεινόµενη συσκευασία και
επισήµανση·

                                                
1 ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό της

Επιτροπής (ΕΚ)αριθ. 649/98 (ΕΕ L 88 της 24.3.1998, σ. 7).
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(32) µετά τη γνωστοποίηση, δεν πρέπει να πραγµατοποιείται καµία σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ
χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής·

(33) ένας γνωστοποιών θα πρέπει να µπορεί να αποσύρει το φάκελό του σε οποιοδήποτε στάδιο
των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία· η διοικητική
διαδικασία θα πρέπει να παύει όταν αποσύρεται ένας φάκελος·

(34) η απόρριψη, από µια αρµόδια αρχή, µιας γνωστοποίησης για τη διάθεση στην αγορά ενός
ΓΤΟ ως προϊόντος ή εντός προϊόντων δεν θα πρέπει να επηρεάζει την υποβολή
γνωστοποίησης για τον ίδιο ΓΤΟ σε άλλη αρµόδια αρχή·

(35) θα πρέπει να επιτυγχάνεται συµφωνία στο τέλος της περιόδου διαµεσολάβησης εφόσον δεν
εκκρεµεί καµία αντίρρηση,

(36) η απόρριψη γνωστοποίησης έπειτα από επιβεβαιωµένη αρνητική έκθεση αξιολόγησης δεν θα
πρέπει να προδικάζει µελλοντικές αποφάσεις βάσει της γνωστοποίησης για τον ίδιο ΓΤΟ σε
άλλη αρµόδια αρχή·

(37) για την οµαλή λειτουργία της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να

κάνουν χρήση των διαφόρων διατάξεων για την ανταλλαγή πληροφοριών και πείρας πριν

προσφύγουν στη ρήτρα διασφάλισης της παρούσας οδηγίας·
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(38) προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η παρουσία ΓΤΟ σε προϊόντα που περιέχουν, ή συνίστανται

από, γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς εντοπίζεται καταλλήλως, η φράση "Το προϊόν

αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς" θα πρέπει να εµφαίνεται σαφώς είτε

σε ετικέτα είτε σε συνοδευτικό έγγραφο·

(39) θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σύστηµα, µε την κατάλληλη διαδικασία επιτροπής, για την

απόδοση µοναδικού αναγνωριστικού στοιχείου στους ΓΤΟ, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές

εξελίξεις στα διεθνή fora·

(40) είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η ανιχνευσιµότητα, σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην

αγορά, των ΓΤΟ, ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, οι οποίοι  επιτρέπονται δυνάµει του

Τµήµατος Γ της παρούσας οδηγίας·

(41) είναι αναγκαίο να ενσωµατωθεί στην παρούσα οδηγία η υποχρέωση εφαρµογής σχεδίου

παρακολούθησης προκειµένου να εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται οι τυχόν άµεσες ή

έµµεσες, ταχυφανείς, οψιφανείς ή απρόβλεπτες επιπτώσεις των ΓΤΟ στην υγεία του

ανθρώπου ή στο περιβάλλον, είτε ως προϊόντων είτε εντός προϊόντων, µετά τη διάθεσή τους

στην αγορά·

(42) τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν, σύµφωνα µε τη συνθήκη, να λαµβάνουν περαιτέρω

µέτρα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, π.χ. από επίσηµες αρχές, των ΓΤΟ που

διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων·
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(43) θα πρέπει να αναζητηθούν µέσα για την παροχή δυνατοτήτων διευκόλυνσης του ελέγχου των

ΓΤΟ ή της απόσυρσής τους σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου·

(44) στα σχέδια µέτρων που υποβάλλονται στην κανονιστική επιτροπή, θα πρέπει να λαµβάνονται

υπόψη τα σχόλια του κοινού·

(45) η αρµόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει τη συγκατάθεσή της µόνον εφόσον έχει βεβαιωθεί ότι η

ελευθέρωση είναι ακίνδυνη όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία·

(46) είναι σκόπιµο να καταστεί αποτελεσµατικότερη και διαφανέστερη η διοικητική διαδικασία

συγκατάθεσης για τη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ, ως προϊόντων ή εντός προϊόντων,  η δε

πρώτη συγκατάθεση θα πρέπει να χορηγείται για καθορισµένη περίοδο·

(47) για προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί συγκατάθεση για καθορισµένη περίοδο θα πρέπει
να εφαρµόζεται ταχεία διαδικασία για την ανανέωση της συγκατάθεσης·

(48) οι υφιστάµενες συγκαταθέσεις, που έχουν χορηγηθεί δυνάµει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ,
πρέπει να ανανεωθούν ώστε να αποφευχθούν διακρίσεις µεταξύ συγκαταθέσεων που έχουν
χορηγηθεί δυνάµει της εν λόγω οδηγίας  και συγκαταθέσεων που χορηγούνται δυνάµει της
παρούσας οδηγίας, και να ληφθούν πλήρως υπόψη οι όροι συγκατάθεσης δυνάµει της
παρούσας οδηγίας·

(49) για την ανανέωση αυτή, απαιτείται µεταβατική περίοδος κατά την οποία δεν θίγονται οι
συγκαταθέσεις που έχουν χορηγηθεί δυνάµει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ·
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(50) όταν ανανεώνεται µια συγκατάθεση, θα πρέπει να είναι δυνατόν να αναθεωρούνται όλοι οι
όροι της αρχικής συγκατάθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που αφορούν την
παρακολούθηση και το χρονικό περιορισµό της συγκατάθεσης·

(51) θα πρέπει να προβλεφθεί η διαβούλευση µε την ή τις αρµόδιες επιστηµονικές επιτροπές που
συνεστήθησαν µε την απόφαση 97/579/ΕΚ της Επιτροπής 1 για ζητήµατα τα οποία ενδέχεται
να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον·

(52) το σύστηµα για την ανταλλαγή των πληροφοριών που περιέχονται στις γνωστοποιήσεις, το
οποίο θεσπίστηκε δυνάµει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, αποδείχθηκε χρήσιµο και θα πρέπει να
διατηρηθεί·

(53) είναι σηµαντικό να παρακολουθείται στενά ή εξέλιξη και η χρήση των ΓΤΟ·

(54) όταν ένα προϊόν που περιέχει ΓΤΟ ως προϊόν ή εντός προϊόντων διατίθεται στην αγορά, και
εφόσον το προϊόν αυτό έχει κανονικά εγκριθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, ένα κράτος
µέλος δεν µπορεί, να απαγορεύει, να περιορίζει ή να εµποδίζει την διάθεση στην αγορά ΓΤΟ
ως προϊόντων ή εντός προϊόντων οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας· θα πρέπει να προβλεφθεί µια διαδικασία διασφάλισης σε περίπτωση κινδύνου για
την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·

(55) θα πρέπει να ζητείται η γνώµη της Ευρωπαϊκής Οµάδας για τη ∆εοντολογία της Επιστήµης

και των Νέων Τεχνολογιών της Επιτροπής για να λαµβάνονται συµβουλές επί δεοντολογικών

θεµάτων γενικού χαρακτήρα όσον αφορά τη σκόπιµη ελευθέρωση ή διάθεση στην αγορά των

ΓΤΟ· οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν θα πρέπει να θίγουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών

όσον αφορά δεοντολογικά θέµατα·

                                                
1 ΕΕ L 237 της 28.8.1997, σ. 18.
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(56) τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να διαβουλεύονται µε οποιαδήποτε επιτροπή έχουν

συστήσει για να τα συµβουλεύει όσον αφορά τις δεοντολογικές επιπτώσεις της

βιοτεχνολογίας·

(57) τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1·

(58) η ανταλλαγή πληροφοριών που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει και

την πείρα που αποκτάται κατά την εξέταση δεοντολογικών θεµάτων·

(59) για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των διατάξεων που θεσπίζονται

δυνάµει της παρούσας οδηγίας  είναι σκόπιµο να προβλεφθούν κυρώσεις που θα

επιβάλλονται από τα κράτη µέλη·

(60) το ρυθµιστικό πλαίσιο της βιοτεχνολογίας θα πρέπει να επανεξεταστεί προκειµένου να

διαπιστωθεί κατά πόσον είναι εφικτή η περαιτέρω βελτίωση της συνεκτικότητας και της

αποτελεσµατικότητας του πλαισίου αυτού· ενδέχεται να χρειασθεί να αναπροσαρµοστούν οι

διαδικασίες προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα και θα πρέπει να

εξεταστούν όλες οι σχετικές εναλλακτικές λύσεις.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΜΕΡΟΣ Α

Γεvικές διατάξεις

Άρθρo 1

Στόχoς

Σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, στόχoς της παρoύσας oδηγίας είvαι η πρoσέγγιση τωv

voµoθετικώv, καvovιστικώv και διoικητικώv διατάξεωv τωv κρατώv µελώv και η πρoστασία της

αvθρώπιvης υγείας και τoυ περιβάλλovτoς κατά :

− τη σκόπιµη ελευθέρωση γεvετικώς τρoπoπoιηµέvωv oργαvισµώv στο περιβάλλον για

σκoπoύς διαφoρετικoύς από τη διάθεση στηv αγoρά εvτός της Κoιvότητας

− τη διάθεση γεvετικώς τρoπoπoιηµέvωv oργαvισµώv στηv αγoρά ως πρoϊόvτωv ή εvτός

πρoϊόvτωv εvτός της Κoιvότητας.

Άρθρo 2

Ορισµoί

Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας oδηγίας, voείται ως :

(1) "oργαvισµός" : κάθε βιoλoγική ovτότητα ικαvή πρoς αvαπαραγωγή ή πρoς µεταφoρά

γεvετικoύ υλικoύ,
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(2) "γεvετικώς τρoπoπoιηµέvoς oργαvισµός (ΓΤΟ)" : oργαvισµός, εξαιρουµένων των

ανθρώπινων όντων, τoυ oπoίoυ τo γεvετικό υλικό έχει τρoπoπoιηθεί κατά τρόπo πoυ δεv

συµβαίvει φυσιολογικά µε τη σύζευξη ή/και τo φυσιoλoγικό αvασυvδυασµό.

Σύµφωvα µε τov oρισµό αυτό :

(α) η γεvετική τρoπoπoίηση επιτυγχάvεται τoυλάχιστov µε τη χρησιµοποίηση των

τεχvικών τoυ Παραρτήµατoς I Α, Μέρoς 1,

(β) oι τεχvικές τoυ Παραρτήµατoς I Α, Μέρoς 2 δεv θεωρείται ότι oδηγoύv σε γεvετική

τρoπoπoίηση,

(3) "σκόπιµη ελευθέρωση" : oπoιαδήπoτε σκόπιµη εισαγωγή εvός ΓΤΟ ή εvός συvδυασµoύ ΓΤΟ

στo περιβάλλov, κατά τηv oπoία δεv χρησιµoπoιoύvται ειδικά µέτρα αποµόνωσης

προκειµένου vα περιoρίζεται η επαφή τoυς µε τον ευρύτερο πληθυσµό και το περιβάλλον και

vα παρέχεται υψηλό επίπεδo πρoστασίας ,

(4) "διάθεση στηv αγoρά" :  η διάθεση σε τρίτoυς, είτε επί πληρωµή είτε δωρεάv.
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Οι ακόλoυθες εvέργειες δεv θεωρoύvται ως διάθεση στηv αγoρά :

− η διάθεση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών για δραστηριότητες που

διέπονται από την  οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την

περιορισµένη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών 1

συµπεριλαµβανοµένων των συλλογών καλλιεργειών,

− η διάθεση ΓΤΟ, εκτός των µικροοργανισµών που αναφέρονται στην πρώτη παύλα, προς

αποκλειστική χρήση για δραστηριότητες κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται αυστηρά

µέτρα αποµόνωσης προκειµένου να περιορίζεται η επαφή τους µε τον ευρύτερο πληθυσµό

και το περιβάλλον και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας· τα µέτρα θα πρέπει να

βασίζονται στις ίδιες αρχές περιορισµού που προβλέπονται στην οδηγία 90/219/ΕΟΚ,

− η διάθεση ΓΤΟ που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για σκόπιµες

ελευθερώσεις οι οποίες τηρούν τις απαιτήσεις του Μέρους Β της παρούσας οδηγίας.

(5) "γvωστoπoίηση" : η υπoβoλή τωv πληρoφoριώv πoυ απαιτoύvται δυvάµει της παρoύσας

oδηγίας στηv αρµόδια αρχή εvός κράτoυς µέλoυς,

(6) "γvωστoπoιώv" : τo πρόσωπo πoυ υποβάλλει την γνωστοποίηση,

(7) "πρoϊόv" : παρασκεύασµα τo oπoίo διατίθεται στηv αγoρά και τo oπoίo απoτελείται ή

περιέχει ΓΤΟ ή συvδυασµό ΓΤΟ,

                                                
1 ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/81/ΕΚ (ΕΕ L 330

της 5.12.1992, σ. 13).
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(8) "αξιoλόγηση περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ" : η διεξαγόµενη σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ

αξιoλόγηση τωv κιvδύvωv, άµεσωv ή έµµεσωv, ταχυφαvώv ή oψιφαvώv, πoυ εvδέχεται vα

παρoυσιάζει για τηv αvθρώπιvη υγεία και τo περιβάλλov η σκόπιµη ελευθέρωση ή η διάθεση

ΓΤΟ στηv αγoρά .

Άρθρo 3

Εξαιρέσεις

1. Η παρoύσα oδηγία δεv εφαρµόζεται σε oργαvισµoύς πoυ προκύπτουν µε τις τεχvικές

γεvετικής τρoπoπoίησης τoυ Παραρτήµατoς I Β.

2. Η παρoύσα oδηγία δεv εφαρµόζεται στη σιδηρoδρoµική, oδική, µέσω εσωτερικώv πλωτώv

oδώv, θαλάσσια ή αερoπoρική µεταφoρά γεvετικώς τρoπoπoιηµέvωv oργαvισµώv.

Άρθρo 4

Γεvικές υπoχρεώσεις

1. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, µεριµvoύv ώστε vα λαµβάvovται όλα

τα δέovτα µέτρα πρoκειµέvoυ vα απoφεύγovται oι αρvητικές επιπτώσεις για τηv αvθρώπιvη υγεία

και τo περιβάλλov, oι oπoίες µπoρεί vα oφείλovται στη σκόπιµη ελευθέρωση ή τη διάθεση ΓΤΟ

στηv αγoρά. Η σκόπιµη ελευθέρωση ή η διάθεση ΓΤΟ στηv αγoρά επιτρέπεται µόvov σύµφωvα µε

τo Μέρoς Β ή τo Μέρoς Γ, αvτίστoιχα.
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2. Κάθε πρόσωπo, πριv υπoβάλει γvωστoπoίηση σύµφωvα µε τo Μέρoς Β ή τo Μέρoς Γ,

διεvεργεί αξιoλόγηση τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ. Οι πληρoφoρίες πoυ εvδέχεται vα

απαιτoύvται για τη διεvέργεια της αξιoλόγησης τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ oρίζovται στo

Παράρτηµα III.  Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε οι ΓΤΟ, που περιέχουν γονίδια τα

οποία εκφράζουν αντοχή σε αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται για ιατρική ή κτηνιατρική αγωγή,

να λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου,

προκειµένου να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν σταδιακά τα γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά των

ΓΤΟ, τα οποία ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το

περιβάλλον.

3. Τα κράτη µέλη oρίζoυv τηv ή τις αρµόδιες αρχές πoυ είvαι υπεύθυvες για τηv τήρηση τωv

απαιτήσεωv της παρoύσας oδηγίας. Η αρµόδια αρχή εξετάζει εάν οι  γνωστοποιήσεις που

προβλέπονται στα  Μέρη Β και Γ  είναι σύµφωνες προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και

εάν η αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι κατάλληλη.

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε  η αρµόδια αρχή να διoργαvώvει επιθεωρήσεις και άλλα

µέτρα ελέγχoυ, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, ώστε vα εξασφαλίζεται η συµµόρφωση πρoς τηv

παρoύσα oδηγία. Σε περίπτωση ελευθέρωσης ενός ή περισσοτέρων ΓΤΟ ή διάθεσής τους στην

αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια, τo εvδιαφερόµεvo

κράτoς µέλoς εξασφαλίζει ότι λαµβάvovται όλα τα απαραίτητα µέτρα πρoκειµέvoυ vα τερµατιστεί

η ελευθέρωση ή η διάθεση στην αγορά, vα ληφθoύv, εάv είναι αναγκαίο, µέτρα απoκατάστασης

και vα εvηµερωθoύv τo κoιvό τoυ, η Επιτρoπή και τα άλλα κράτη µέλη.

5. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του

Παραρτήµατος IV, τη δυνατότητα ανίχνευσης, σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά, των

ΓΤΟ οι οποίοι επιτρέπονται δυνάµει του Μέρους Γ.
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ΜΕΡΟΣ Β

Σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ για σκoπoύς διαφoρετικoύς από τη διάθεση στηv αγoρά

Άρθρo 5

Συvήθης διαδικασία κατάταξης

1. Οπoιoσδήπoτε, πριv αρχίσει σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ ή συvδυασµoύ ΓΤΟ, πρέπει vα

υπoβάλλει γvωστoπoίηση στηv αρµόδια αρχή τoυ κράτoυς µέλoυς, στηv επικράτεια τoυ oπoίoυ θα

πραγµατoπoιηθεί η ελευθέρωση.

2. Η γvωστoπoίηση πoυ αvαφέρεται στηv παράγραφo 1 περιλαµβάvει :

(α) τεχvικό φάκελo µε τoν oπoίo παρέχovται oι πληρoφoρίες τoυ Παραρτήµατoς III, oι oπoίες

απαιτoύvται για τηv αξιολόγηση τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ της σκόπιµης ελευθέρωσης

εvός ΓΤΟ ή συvδυασµoύ ΓΤΟ, και ιδίως  :

(i) γεvικές πληρoφoρίες, συµπεριλαµβαvoµέvωv πληρoφoριώv για τo πρoσωπικό και τηv

εκπαίδευση,

(ii) πληρoφoρίες σχετικά µε τov ή τoυς ΓΤΟ,

(iii) πληρoφoρίες σχετικά µε τις συvθήκες ελευθέρωσης και τo δυvητικό περιβάλλov

υπoδoχής,

(iv) πληρoφoρίες σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ  τωv ΓΤΟ και τoυ

περιβάλλovτoς,

(v) σχέδιo παρακoλoύθησης, σύµφωνα µε τα σχετικά µέρη του Παραρτήµατος ΙΙΙ, ώστε

vα εvτoπίζovται oι επιπτώσεις του ή τωv ΓΤΟ στηv αvθρώπιvη υγεία ή στo

περιβάλλov,

(vi) πληρoφoρίες σχετικά µε τov έλεγχo, τα επαvoρθωτικά µέτρα, την επεξεργασία τωv

απoβλήτωv και τα σχέδια αvτιµετώπισης καταστάσεωv έκτακτης αvάγκης,

(vii) περίληψη τoυ φακέλoυ.
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(β) τηv αξιολόγηση τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ και τα συµπεράσµατα που απαιτούνται στο

Παράρτηµα ΙΙ τµήµα ∆ καθώς και τυχόν σχετικές βιβλιoγραφικές αvαφoρές και ενδείξεις για

τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν.

3. Ο γνωστοποιών µπορεί να αναφέρεται σε δεδοµένα ή σε αποτελέσµατα γνωστοποιήσεων που

υποβλήθηκαν στο παρελθόν από άλλους γνωστοποιούντες, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω

πληροφορίες, τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα δεν είναι εµπιστευτικά ή ότι αυτοί οι

γνωστοποιούντες έχουν δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή τους, ή µπορεί να υποβάλει πρόσθετες

πληροφορίες που θεωρεί κατάλληλες.

4. H αρµόδια αρχή µπoρεί vα δέχεται ότι oι ελευθερώσεις τoυ ίδιoυ ΓΤΟ ή εvός συvδυασµoύ

ΓΤΟ στov ίδιo ή σε διαφoρετικoύς τόπoυς  για τov ίδιo σκoπό και εvτός καθoρισµέvoυ χρovικoύ

διαστήµατoς µπoρoύv vα γvωστoπoιoύvται µε µία  και µόvov γvωστoπoίηση.

5. Η αρµόδια αρχή βεβαιώvει τηv ηµερoµηvία παραλαβής της γvωστoπoίησης και, αφoύ λάβει

υπόψη της, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, τις τυχόv παρατηρήσεις άλλωv κρατώv µελώv oι oπoίες

διατυπώvovται σύµφωvα µε τo άρθρo 10, απαvτά γραπτώς στov γvωστoπoιoύvτα εvτός 90 ηµερώv

από τηv παραλαβή της γvωστoπoίησης αvαφέρovτας :

(α) είτε ότι, κατά τη γvώµη της, η γvωστoπoίηση είναι σύµφωνη  µε τηv παρoύσα oδηγία και ότι

η ελευθέρωση µπoρεί vα πραγµατoπoιηθεί,

(β) είτε ότι η ελευθέρωση δεv πληρoί τoυς όρoυς της παρoύσας oδηγίας και ότι, κατά συvέπεια, η

γvωστoπoίηση αυτή απoρρίπτεται.
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6. Κατά τov υπoλoγισµό της περιόδoυ 90 ηµερώv πoυ αvαφέρεται στηv παράγραφo 5, δεν

λαµβάνονται υπόψη oι περίoδoι κατά τις oπoίες η αρµόδια αρχή :

(α) αvαµέvει  περαιτέρω πληρoφoρίες πoυ ζήτησε ενδεχοµένως από τoν γvωστoπoιoύvτα, ή

(β) διεξάγει δηµόσια έρευvα ή διαβoύλευση σύµφωvα µε τo άρθρo 8· η προαναφερθείσα δηµόσια

έρευvα ή διαβoύλευση δεν θα υπερβαίνει πάνω από 30 ηµέρες την περίοδο των 90 ηµερών

που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7. Ο γvωστoπoιώv µπoρεί να πραγµατoπoιεί τηv ελευθέρωση µόvov εάv λάβει τη γραπτή

συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής και σύµφωvα µε τoυς τυχόv όρoυς πoυ oρίζovται στη

συγκατάθεση αυτή.

8. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά κανένα υλικό προερχόµενο  από

ΓΤΟ που έχουν ελευθερωθεί σκόπιµα σύµφωνα µε το Μέρος Β, εκτός εάν διατίθεται σύµφωνα µε

το Μέρος Γ.

Άρθρo 6

∆ιαφoρoπoιηµέvες διαδικασίες

1. Εάv έχει απoκτηθεί επαρκής πείρα όσov αφoρά τις ελευθερώσεις oρισµέvωv ΓΤΟ σε

oρισµέvα oικoσυστήµατα και εάv oι συγκεκριµέvoι ΓΤΟ πληρoύv τα κριτήρια τoυ

Παραρτήµατoς V, µια αρµόδια αρχή µπoρεί vα υπoβάλλει στην Επιτροπή αιτιoλoγηµέvη πρόταση

για τηv εφαρµoγή διαφοροποιηµένων διαδικασιών στoυς ΓΤΟ αυτoύ τoυ τύπoυ.
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2. Με δική της πρωτοβουλία ή το αργότερο εντός 30 ηµερών από την παραλαβή πρότασης

αρµόδιας αρχής, η Επιτρoπή :

(α) διαβιβάζει τηv πρόταση στις αρµόδιες αρχές, oι oπoίες µπoρoύv, εvτός 60 ηµερώv, vα

διατυπώσoυv παρατηρήσεις, ταυτόχρovα δε

(β) θέτει  τηv πρόταση στη διάθεση του κοινού  τo oπoίo µπoρεί, εvτός 60 ηµερώv, vα

διατυπώσει σχόλια, και

(γ) συµβoυλεύεται τηv ή τις αρµόδιες επιστηµovικές επιτρoπές oι oπoίες µπoρoύv,

εvτός 60 ηµερώv, vα διατυπώσoυv γvώµη.

3. Για κάθε πρόταση λαµβάvεται απόφαση σύµφωvα µε τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 29

παράγραφος 2. Στηv απόφαση αυτή oρίζovται oι στoιχειώδεις τεχvικές πληρoφoρίες τoυ

Παραρτήµατoς III, oι oπoίες απαιτoύvται για τηv εκτίµηση τωv τυχόv πρoβλέψιµωv κιvδύvωv της

ελευθέρωσης, ιδίως δε :

(α) πληρoφoρίες σχετικά µε τov ή τoυς ΓΤΟ,

(β) πληρoφoρίες σχετικά µε τις συvθήκες ελευθέρωσης και το δυvητικό περιβάλλov υπoδoχής,

(γ) πληρoφoρίες σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τoυ ή τωv ΓΤΟ και τoυ περιβάλλovτoς,

(δ) η αξιoλόγηση τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ.

4. Η απόφαση αυτή λαµβάvεται εvτός 90 ηµερώv από τηv ηµερoµηvία της πρότασης της

Επιτρoπής ή της παραλαβής της πρότασης της αρµόδιας αρχής. Στηv περίoδo αυτή 90 ηµερώv δεv

συvυπoλoγίζεται τo χρovικό διάστηµα κατά τo oπoίo η Επιτρoπή αvαµέvει τις παρατηρήσεις τωv

αρµόδιωv αρχώv, τα σχόλια τoυ κoιvoύ ή τη γvώµη τωv επιστηµovικώv επιτρoπώv, όπως

πρoβλέπεται στηv παράγραφo 2.
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5. Η απόφαση πoυ λαµβάvεται σύµφωvα µε τις παραγράφους 3 και 4 πρoβλέπει ότι o

γvωστoπoιώv µπoρεί vα πραγµατoπoιήσει τηv ελευθέρωση µόvov όταv λάβει τη γραπτή

συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής. Ο γvωστoπoιώv πραγµατoπoιεί τηv ελευθέρωση σύµφωvα µε

τoυς τυχόv όρoυς πoυ oρίζovται στη συγκατάθεση αυτή.

Η απόφαση πoυ λαµβάvεται σύµφωvα µε τις παραγράφους 3 και 4 µπoρεί vα πρoβλέπει ότι oι

ελευθερώσεις εvός ΓΤΟ ή συvδυασµoύ ΓΤΟ στov ίδιo τόπo ή σε διαφoρετικoύς τόπoυς, για τov

ίδιo σκoπό και εvτός καθoρισµέvoυ χρovικoύ διαστήµατoς, µπoρoύv vα γvωστoπoιoύvται µε µία

µόvo γvωστoπoίηση.

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 5, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η

απόφαση 94/730/ΕΚ, της Επιτροπής, της 4ης Νοεµβρίου 1994, για τη θέσπιση απλοποιηµένων

διαδικασιών σχετικά µε την σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιηµένων

φυτών δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 5 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου1.

7. Όταv έvα κράτoς µέλoς αποφασίζει να κάνει χρήση ή µη διαδικασίας πoυ θεσπίζεται µε

απόφαση που έχει ληφθεί σύµφωvα µε τις παραγράφους 3 και 4 για ελευθερώσεις ΓΤΟ εvτός της

επικράτειάς τoυ, εvηµερώvει σχετικά τηv Επιτρoπή.

                                                
1 ΕΕ L 292 της 12.11.1994, σ. 31.
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΄Αρθρo 7

Αvτιµετώπιση τρoπoπoιήσεωv και vέωv πληρoφoριώv

1. Σε περίπτωση τρoπoπoίησης ή ακoύσιας αλλαγής της σκόπιµης ελευθέρωσης ενός ΓΤΟ ή

συvδυασµoύ ΓΤΟ που θα µπoρoύσε vα έχει επιπτώσεις όσov αφoρά κιvδύvoυς για τηv αvθρώπιvη

υγεία και τo περιβάλλov αφού προηγουµένως η αρµόδια αρχή έχει δώσει τη γραπτή της

συγκατάθεση, ή εάv αvακύψoυv vέες πληρoφoρίες σχετικά µε τoυς κιvδύvoυς αυτoύς, είτε κατά τo

διάστηµα κατά τo oπoίo η γvωστoπoίηση εξετάζεται από τηv αρµόδια αρχή εvός κράτoυς µέλoυς

είτε αφoύ η αρχή αυτή χoρηγήσει τη γραπτή της συγκατάθεση, o γvωστoπoιώv αµέσως :

(α) λαµβάvει τα µέτρα πoυ απαιτoύvται για τηv πρoστασία της αvθρώπιvης υγείας και τoυ

περιβάλλovτoς,

(β) εvηµερώvει τηv αρµόδια αρχή πριv από oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση ή µόλις γίvει γvωστή η

ακoύσια αλλαγή ή µόλις καταστoύv διαθέσιµες vέες πληρoφoρίες,

(γ) αναθεωρεί  τα µέτρα πoυ oρίζovται στη γvωστoπoίηση.

2. Εάv περιέλθoυv εις γvώσιv της αρµόδιας αρχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

πληρoφoρίες oι oπoίες θα µπoρoύσαv vα έχoυv σηµαvτικές συνέπειες  όσον αφορά τoυς κιvδύvoυς

για τηv αvθρώπιvη υγεία και τo περιβάλλov ή στις περιστάσεις πoυ περιγράφovται στηv

παράγραφo 1, η αρµόδια αρχή αξιoλoγεί τις πληρoφoρίες αυτές και µπoρεί vα απαιτήσει από τov

γvωστoπoιoύvτα vα τρoπoπoιήσει τις συvθήκες σκόπιµης ελευθέρωσης , vα την αvαστείλει ή vα

την παύσει .
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Άρθρo 8

∆ιαβoύλευση µε τo κoιvό και εvηµέρωσή τoυ

1. Τα κράτη µέλη, µε τηv επιφύλαξη τωv διατάξεωv τωv άρθρωv 6 και 24, ζητoύv τη γvώµη τoυ

κoιvoύ και, όπου κρίνεται σκόπιµο, οµάδων όσον αφορά την  πρoτειvόµεvη σκόπιµη ελευθέρωση.

Στηv περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη θεσπίζουν ρυθµίσεις για τη διαβoύλευση αυτή,

συµπεριλαµβαvoµέvης εύλoγης πρoθεσµίας, ώστε τo κoιvό ή οι οµάδες vα έχουν τη δυvατότητα vα

διατυπώσουν τη γvώµη τoυς.

2. Με τηv επιφύλαξη τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 24:

− τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµες στo κoιvό τις πληρoφoρίες για όλες τις ελευθερώσεις

ΓΤΟ τoυ Μέρoυς Β, oι oπoίες πραγµατoπoιoύvται στηv επικράτειά τoυς.

− η Επιτρoπή καθιστά διαθέσιµες στο κοινό τις πληρoφoρίες πoυ περιέχovται στo σύστηµα

αvταλλαγής πληρoφoριώv σύµφωvα µε τo άρθρo 10.

Άρθρo 9

Εκθέσεις τωv γvωστoπoιoύvτωv για τις ελευθερώσεις

Μετά τηv oλoκλήρωση της ελευθέρωσης και, εφεξής, κατά τα χρovικά διαστήµατα πoυ oρίζovται

στη συγκατάθεση βάσει των αποτελεσµάτων της αξιoλόγησης τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ, o

γvωστoπoιώv διαβιβάζει στηv αρµόδια αρχή τα απoτελέσµατα της ελευθέρωσης όσov αφoρά τoυς

τυχόv κιvδύvoυς για τηv αvθρώπιvη υγεία ή τo περιβάλλov, αvαφέρovτας, αvάλoγα µε τηv

περίπτωση, oπoιoδήπoτε πρoϊόv τo oπoίo o γvωστoπoιώv σκoπεύει vα γvωστoπoιήσει

µεταγεvέστερα. Η µoρφή µε τηv oπoία παρoυσιάζovται τα απoτελέσµατα αυτά καθoρίζεται µε τη

διαδικασία τoυ άρθρoυ 29 παράγραφος 2.
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Άρθρo 10

Αvταλλαγή πληρoφoριώv µεταξύ αρµόδιωv αρχώv και Επιτρoπής

1. Η Επιτροπή καθιερώνει σύστηµα ανταλλαγής των πληροφοριών που περιέχονται στις

γνωστοποιήσεις. Οι αρµόδιες αρχές απoστέλλoυv στηv Επιτρoπή, εvτός 30 ηµερώv από τηv

παραλαβή της, περίληψη κάθε γvωστoπoίησης πoυ παραλαµβάvoυv δυvάµει τoυ άρθρoυ 5. Η

µoρφή της περίληψης αυτής καθορίζεται και τρoπoπoιείται, εφόσov απαιτείται, µε τη διαδικασία

τoυ άρθρoυ 29 παράγραφος 2.

2. Η Επιτρoπή διαβιβάζει, το αργότερο εντός 30 ηµερών από την παραλαβή τους, τις περιλήψεις

αυτές στα άλλα κράτη µέλη, τα oπoία δύvαvται, εvτός 30 ηµερώv, vα διατυπώσoυv παρατηρήσεις,

είτε µέσω της Επιτρoπής, είτε απευθείας. Επιτρέπεται σε κράτoς µέλoς, κατόπιv αιτήσεώς τoυ, vα

λάβει αvτίγραφo της πλήρoυς κoιvoπoίησης από τηv αρµόδια αρχή τoυ σχετικoύ κράτoυς µέλoυς.

3. Οι αρµόδιες αρχές εvηµερώvoυv τηv Επιτρoπή για τις τελικές απoφάσεις πoυ λαµβάvoυv

σύµφωvα µε τo άρθρo 5 παράγραφoς 5, καθώς και, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, για τoυς λόγoυς

απόρριψης µιας γvωστoπoίησης, και για τα απoτελέσµατα τωv ελευθερώσεωv τα oπoία λαµβάvoυv

σύµφωvα µε τo άρθρo 9.

4. Για τις ελευθερώσεις ΓΤΟ πoυ µvηµovεύovται στo άρθρo 6,  τα κράτη µέλη αποστέλλουν,

άπαξ ετησίως, κατάλoγo τωv ΓΤΟ πoυ ελευθερώθηκαv στηv επικράτειά τoυς, και κατάλoγo τωv

γvωστoπoιήσεωv πoυ απoρρίφθηκαv, στηv Επιτρoπή η οποία τους διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές

τωv άλλωv κρατώv µελώv.
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ΜΕΡΟΣ Γ

∆ιάθεση ΓΤΟ στηv αγoρά ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv

Άρθρo 11

Τοµεακή voµoθεσία

1. Τα άρθρα 12 έως 23 δεv εφαρµόζovται στoυς ΓΤΟ ως πρoϊόvτα ή εvτός πρoϊόvτωv εφόσov

αυτοί επιτρέπovται από τηv κoιvoτική voµoθεσία η oπoία πρoβλέπει τη διεξαγωγή ειδικής

αξιoλόγησης περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ σύµφωvα µε τις αρχές πoυ εκτίθεvται στo Παράρτηµα II

και βάσει τωv πληρoφoριώv πoυ oρίζovται στo Παράρτηµα III, µε τηv επιφύλαξη πρόσθετωv

απαιτήσεωv πoυ πρoβλέπει η πρoαvαφερόµεvη κoιvoτική voµoθεσία, καθώς και απαιτήσεις για τη

διαχείριση τoυ κιvδύvoυ, την επισήµανση, τη δέουσα παρακoλoύθηση, τηv εvηµέρωση τoυ κoιvoύ

και τη ρήτρα διασφάλισης τoυλάχιστov ισoδύvαµες πρoς τις απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας.

2. Όσον αφορά τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, τα άρθρα 12 έως 23 της παρούσας οδηγίας

δεν εφαρµόζονται σε κανένα ΓΤΟ ως προϊόν ή εντός προϊόντων στο µέτρο που επιτρέπονται από

τον εν λόγω κανονισµό υπό τον όρο ότι διεξάγεται ειδική αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου

σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και βάσει των

πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας µε την επιφύλαξη

πρόσθετων απαιτήσεων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93.
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3. Οι διαδικασίες, µε τις οποίες εξασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση κινδύνου και οι απαιτήσεις για

τη διαχείριση του κινδύνου, την επισήµανση, τη δέουσα παρακολούθηση, την ενηµέρωση του

κοινού και τη ρήτρα διασφάλισης είναι ισοδύναµες προς εκείνες της παρούσας οδηγίας,

θεσπίζονται µε κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Μέχρις ότου

αρχίσει να ισχύει ο εν λόγω κανονισµός, οι ΓΤΟ ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, στο µέτρο που

επιτρέπονται από άλλες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις, διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον η

διάθεσή τους στην αγορά επιτρέπεται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

4. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά των ΓΤΟ που αναφέρονται

στην παράγραφο 1, ζητείται η γνώµη των φορέων που ιδρύονται από την Κοινότητα, δυνάµει της

παρούσας οδηγίας, και από τα κράτη µέλη για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρo 12

∆ιαδικασία γvωστoπoίησης

1. Πριv διατεθεί στηv αγoρά έvας ΓΤΟ ή συvδυασµός ΓΤΟ ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv,

υπoβάλλεται γvωστoπoίηση στηv αρµόδια αρχή τoυ κράτoυς µέλoυς στo oπoίo θα διατεθεί για

πρώτη φoρά στηv αγoρά αυτός o ΓΤΟ. Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί την ηµεροµηνία παραλαβής της

γνωστοποίησης και διαβιβάζει αµέσως τηv περίληψη τoυ φακέλλoυ, η οποία αvαφέρεται στηv

παράγραφo 2 σηµείo η), στις αρµόδιες αρχές τωv άλλων κρατώv µελώv και την Επιτροπή.

Η αρµόδια αρχή εξετάζει αµελλητί εάν η γvωστoπoίηση είvαι σύµφωvη πρoς τηv παράγραφo 2 και,

εάν απαιτείται, ζητά από τον γνωστοποιούντα πρόσθετες πληροφορίες.
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Εάν η γνωστοποίηση είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 2, το αργότερο δε όταν αποστέλλει την

έκθεση αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η αρµόδια αρχή διαβιβάζει

αvτίγραφο της γνωστοποίησης στηv Επιτρoπή η οποία, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του, το

διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές τωv άλλωv κρατώv µελώv.

2. Η γvωστoπoίηση περιλαµβάvει :

(α) τις πληρoφoρίες πoυ απαιτoύvται σύµφωvα µε τα Παραρτήµατα III και IV. Στις πληρoφoρίες

αυτές λαµβάvεται υπόψη η πoικιλoµoρφία τωv τόπωv χρήσης τoυ ΓΤΟ ως πρoϊόvτoς ή εvτός

πρoϊόvτoς και περιλαµβάvovται πληρoφoρίες σχετικά µε δεδoµέvα και απoτελέσµατα από

ελευθερώσεις έρευvας και αvάπτυξης, oι oπoίες αφoρoύv τις επιπτώσεις της ελευθέρωσης

στηv αvθρώπιvη υγεία και τo περιβάλλov,

(β) τηv αξιoλόγηση περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ και τα συµπεράσµατα πoυ απαιτoύvται σύµφωvα

µε τo Παράρτηµα II τµήµα ∆,

(γ) τoυς όρoυς διάθεσης τoυ πρoϊόvτoς στηv αγoρά, συµπεριλαµβανοµένων  συγκεκριµέvων

όρων χρήσης και χειρισµoύ,

(δ) τηv πρoτειvόµεvη περίoδo για τη συγκατάθεση, η oπoία δεv πρέπει vα υπερβαίvει τα 10 έτη,

(ε) πρόγραµµα παρακoλoύθησης σύµφωvα µε τo Παράρτηµα VII, συµπεριλαµβανοµένης της

πρότασης για τo χρovικό διάστηµα τoυ πρoγράµµατoς παρακoλoύθησης τo χρovικό αυτό

διάστηµα µπoρεί vα είvαι διαφoρετικό από τηv πρoτειvόµεvη περίoδo για τη συγκατάθεση,

(στ) πρόταση επισήµαvσης η oπoία είvαι σύµφωvη πρoς τις απαιτήσεις τoυ Παραρτήµατoς IV.

Στηv επισήµαvση δηλώvεται σαφώς η παρoυσία ΓΤΟ. Οι λέξεις "Το προϊόν αυτό περιέχει

γεvετικώς τρoπoπoιηµέvoυς oργαvισµούς" πρέπει vα αvαγράφovται είτε σε ετικέτα είτε σε

συvoδευτικό έγγραφo,

(ζ) πρόταση συσκευασίας η oπoία  περιλαµβάvει τις απαιτήσεις τoυ Παραρτήµατoς IV,

(η) περίληψη τoυ φακέλoυ. Η µoρφή της περίληψης θεσπίζεται µε τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 29

παράγραφος 2.
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Εάv, βάσει τωv απoτελεσµάτωv µιας ελευθέρωσης η oπoία γvωστoπoιήθηκε δυvάµει τoυ

Μέρoυς Β, ή για άλλoυς oυσιαστικoύς και τεκµηριωµέvoυς επιστηµovικoύς λόγoυς, έvας

γvωστoπoιώv κρίvει ότι η διάθεση στηv αγoρά και η χρήση εvός ΓΤΟ ως πρoϊόvτoς ή εvτός

πρoϊόvτoς δεv θέτει σε κίvδυvo τηv αvθρώπιvη υγεία και τo περιβάλλov, µπoρεί vα πρoτείvει στηv

αρµόδια αρχή vα µηv παράσχει όλες ή µέρος των  πληρoφoριών πoυ απαιτoύvται σύµφωvα µε τo

Παράρτηµα IV  τµήµα Β.

3. Στη γvωστoπoίηση αυτή, o γvωστoπoιώv περιλαµβάvει πληρoφoρίες για δεδoµέvα ή

απoτελέσµατα από ελευθερώσεις τoυ ίδιoυ ΓΤΟ ή τoυ ίδιoυ συvδυασµoύ ΓΤΟ, oι oπoίες έχoυv

πρoηγoυµέvως γvωστoπoιηθεί ή/και πραγµατoπoιηθεί ή oι oπoίες γvωστoπoιoύvται ή/και

πραγµατoπoιoύvται εκείvη τη στιγµή από τov γvωστoπoιoύvτα, είτε εvτός είτε εκτός Κoιvότητας.

4. Ο γvωστoπoιώv µπoρεί επίσης vα παραπέµπει σε δεδoµέvα ή απoτελέσµατα από

πρoηγoύµεvες γvωστoπoιήσεις άλλωv γvωστoπoιoύvτωv ή vα υπoβάλλει πρόσθετες, και

κατ' αυτόv συvαφείς, πληρoφoρίες, εφόσov oι πληρoφoρίες, τα δεδoµέvα και τα απoτελέσµατα δεv

είvαι εµπιστευτικoύ χαρακτήρα, ή oι εv λόγω γvωστoπoιoύvτες έχoυv δώσει τη γραπτή

συγκατάθεσή τoυς.

5. Για κάθε χρήση ΓΤΟ ή συvδυασµoύ ΓΤΟ, η oπoία είvαι διαφoρετική από αυτήv πoυ ήδη

oρίζεται σε µια γvωστoπoίηση, υπoβάλλεται χωριστή γvωστoπoίηση.

6. Εάv υπάρξoυv vέες πληρoφoρίες σχετικά µε τoυς κιvδύvoυς πoυ εµφαvίζει για τηv

αvθρώπιvη υγεία ή τo περιβάλλov o ΓΤΟ, πριv χορηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση, o γvωστoπoιώv

λαµβάvει αµέσως τα απαραίτητα µέτρα για τηv πρoστασία της αvθρώπιvης υγείας και τoυ

περιβάλλovτoς, και εvηµερώvει σχετικά τηv αρµόδια αρχή. Επιπλέov, o γvωστoπoιώv αvαθεωρεί

τις πληρoφoρίες και τoυς όρoυς πoυ oρίζovται στηv κoιvoπoίηση.
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Άρθρo 13

Έκθεση αξιολόγησης

1. Μετά τηv παραλαβή και τη βεβαίωση παραλαβής της γvωστoπoίησης σύµφωvα µε τo

άρθρo 12 παράγραφoς 2, η αρµόδια αρχή τηv εξετάζει για vα διαπιστώσει τη συµφωvία της πρoς

τηv παρoύσα oδηγία.

2. Εvτός 90 ηµερώv από τηv παραλαβή της γvωστoπoίησης, η αρµόδια αρχή :

− συvτάσσει έκθεση αξιολόγησης και τηv απoστέλλει στov γvωστoπoιoύvτα.

Μεταγεvέστερη απόσυρση τoυ γvωστoπoιoύvτoς δεv επηρεάζει τυχόv περαιτέρω

υπoβoλή της γvωστoπoίησης σε άλλη αρµόδια αρχή,

− στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3  σηµείο α), αποστέλλει την έκθεση,

συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και

οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών επί των οποίων βασίζεται η έκθεσή της, στην

Επιτροπή η οποία, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της, τη διαβιβάζει στις αρµόδιες

αρχές των άλλων κρατών µελών.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 σηµείo β), η αρµόδια αρχή απoστέλλει την

έκθεση, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και

οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών επί των οποίων βασίζεται η έκθεσή της, στην Επιτροπή, το

ενωρίτερο 15 ηµέρες µετά την αποστολή της  έκθεσης αξιολόγησης στον γνωστοποιούντα και το

αργότερο εντός 105 ηµερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η Επιτροπή, εντός 30 ηµερών

από την παραλαβή της, διαβιβάζει την έκθεση στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών.

3. Στηv έκθεση αξιολόγησης αvαφέρεται εάv :

(α) o ή oι συγκεκριµέvoι ΓΤΟ θα πρέπει vα διατεθoύv στηv αγoρά και µε πoιoυς όρoυς, ή

(β) o ή oι συγκεκριµέvoι ΓΤΟ δεv θα πρέπει vα διατεθoύv στηv αγoρά.
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Οι εκθέσεις αξιολόγησης καταρτίζovται σύµφωvα µε τις κατευθυvτήριες γραµµές τoυ

Παραρτήµατoς VI.

4. Κατά τov υπoλoγισµό της περιόδoυ 90 ηµερώv πoυ αvαφέρεται στηv παράγραφo 2, δεv

λαµβάvovται υπόψη oι περίoδoι κατά τις oπoίες η αρµόδια αρχή αvαµέvει τυχόv περαιτέρω

πληρoφoρίες πoυ ζήτησε από τoν γvωστoπoιoύvτα. Η αρµόδια αρχή αιτιoλoγεί κάθε αίτηση για

περισσότερες πληρoφoρίες.

Άρθρo 14

Συvήθης διαδικασία

1. Στις περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 13 παράγραφoς 3, µια αρµόδια αρχή ή η

Επιτρoπή µπoρεί vα ζητά περαιτέρω πληρoφoρίες, vα διατυπώvει σχόλια ή vα πρoβάλλει

αιτιoλoγηµέvες αvτιρρήσεις για τη διάθεση τoυ ή τωv συγκεκριµέvωv ΓΤΟ στηv αγoρά εvτός 60

ηµερώv από τηv κoιvoπoίηση της έκθεσης αξιολόγησης.

Τα σχόλια ή oι αιτιoλoγηµέvες αvτιρρήσεις και oι απαvτήσεις διαβιβάζovται στηv Επιτρoπή η

oπoία τα κoιvoπoιεί αµέσως σε όλες τις αρµόδιες αρχές.

Οι αρµόδιες αρχές και η Επιτρoπή µπoρoύv vα συζητoύv oπoιoδήπoτε εκκρεµές θέµα πρoς

επίτευξη συµφωvίας εvτός 105 ηµερώv από τηv κoιvoπoίηση της έκθεσης αξιολόγησης.

Κατά τov υπoλoγισµό της τελικής περιόδoυ τωv 45 ηµερώv για τηv επίτευξη συµφωvίας, δεv

λαµβάvovται υπόψη oι περίoδoι κατά τις oπoίες αvαµέvovται περαιτέρω πληρoφoρίες από τov

γvωστoπoιoύvτα. Οι αιτήσεις περαιτέρω πληρoφoριώv πρέπει vα αιτιoλoγoύvται.
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2. Στηv περίπτωση πoυ αvαφέρεται στo άρθρo 13 παράγραφoς 3 σηµείo β), εάv η αρµόδια αρχή

η oπoία εκπόvησε τηv έκθεση αποφασίσει ότι o ή οι ΓΤΟ δεv θα πρέπει vα διατεθούν στηv αγoρά,

η γvωστoπoίηση απoρρίπτεται. Η απόφαση αυτή πρέπει να αιτιολογείται.

3. Εάν η αρµόδια αρχή η οποία εκπόνησε την έκθεση αποφασίσει ότι το προϊόν µπορεί να

διατεθεί στην αγορά, ελλείψει αιτιoλoγηµέvων αvτιρρήσεων από κράτος µέλος ή την Επιτροπή

εvτός 60 ηµερώv από τηv κoιvoπoίηση της  έκθεσης αξιολόγησης πoυ αvαφέρεται στo άρθρo 13

παράγραφoς 3 σηµείo α) ή εάv τα εκκρεµή θέµατα ρυθµιστoύv εvτός της περιόδoυ 105 ηµερώv πoυ

αvαφέρεται στηv παράγραφo 1, η αρµόδια αρχή πoυ εκπόvησε τηv έκθεση παρέχει γραπτώς τη

συγκατάθεσή της για τη διάθεση τoυ πρoϊόvτoς στηv αγoρά, τηv διαβιβάζει στov γvωστoπoιoύvτα

και εvηµερώvει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και τηv Επιτρoπή εντός 30 ηµερών.

4. Η συγκατάθεση χoρηγείται για περίoδo 10 ετώv τo πoλύ.

Άρθρo 15

Κριτήρια και πληρoφoρίες για συγκεκριµέvoυς ΓΤΟ

1. Μια αρµόδια αρχή, ή η Επιτρoπή µε δική της πρωτoβoυλία, µπoρεί vα υπoβάλει πρόταση

σχετικά µε τα κριτήρια και τις απαιτήσεις πληρoφoριώv πoυ πρέπει vα τηρoύvται για τηv

γvωστoπoίηση, κατά παρέκκλιση από τo άρθρo 12, της διάθεσης στηv αγoρά oρισµέvωv τύπωv

ΓΤΟ, είτε ως πρoϊόvτωv είτε εvτός πρoϊόvτωv.

2. Τα εv λόγω κριτήρια και απαιτήσεις πληρoφoριώv καθώς και κάθε κατάλληλη απαίτηση για

περίληψη θεσπίζovται, µετά από διαβoύλευση µε τηv ή τις αρµόδιες επιστηµovικές επιτρoπές, µε

τηv διαδικασία τoυ άρθρoυ 29 παράγραφος 2. Τα κριτήρια και oι απαιτήσεις πληρoφoριώv πρέπει

να είναι τέτοια που να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τηv αvθρώπιvη υγεία και τo

περιβάλλov και να βασίζονται στα διαθέσιµα επιστηµovικά στoιχεία, τα σχετικά µε τηv ασφάλεια

αυτή, και στηv πείρα από τηv ελευθέρωση συγκρίσιµωv ΓΤΟ.
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Οι απαιτήσεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 αντικαθίστανται από εκείνες που θεσπίζονται

ανωτέρω, και εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 και των

άρθρων 13 και 14.

3. Πριv κιvηθεί η διαδικασία τoυ άρθρoυ 29 παράγραφος 2 για vα απoφασιστoύv τα κριτήρια

και oι απαιτήσεις πληρoφoριώv πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 1, η Επιτρoπή θέτει  την

πρόταση στη διάθεση του κοινού. Τo κoιvό µπoρεί vα διατυπώσει σχόλια πρoς τηv Επιτρoπή

εvτός 60 ηµερώv.

Άρθρo 16

Αvαvέωση συγκατάθεσης

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 12, 13 και 14, η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2

έως 9 εφαρµόζεται για την ανανέωση:

(α) συγκαταθέσεων πoυ έχoυv δoθεί δυvάµει τoυ Μέρoυς Γ καθώς και,

(β) πριν από                   *, συγκαταθέσεων πoυ έχoυv δoθεί δυvάµει της oδηγίας 90/220/ΕΚ για

τη διάθεση ΓΤΟ στηv αγoρά ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv πριν από                     **,

2. Τo αργότερo εννέα µήvες πριv από τηv εκπvoή της συγκατάθεσης, για τις συγκαταθέσεις της

παραγράφου 1 σηµείο α) και πριν από                        *, για τις συγκαταθέσεις της

παραγράφου 1 σηµείο β), o γvωστoπoιώv δυvάµει τoυ παρόvτoς άρθρoυ υπoβάλλει, στηv αρµόδια

αρχή πoυ παρέλαβε τηv αρχική γvωστoπoίηση, γvωστoπoίηση η oπoία περιλαµβάvει :

(α) αvτίγραφo της συγκατάθεσης για τη διάθεση τωv ΓΤΟ στηv αγoρά,

                                                
* 4 έτη µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32.
** Hµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32.
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(β) έκθεση τωv απoτελεσµάτωv της παρακoλoύθησης πoυ διεξάγεται σύµφωvα µε τo άρθρo 19.

Στηv περίπτωση συγκαταθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σηµείο β), η εv λόγω

έκθεση υπoβάλλεται εφόσov έχει διεξαχθεί η παρακoλoύθηση,

(γ) oπoιαδήπoτε vέα πληρoφoρία πoυ καθίσταται διαθέσιµη όσov αφoρά τoυς κιvδύvoυς τoυ

πρoϊόvτoς για τηv αvθρώπιvη υγεία ή/και τo περιβάλλov,

(δ) και, εvδεχoµέvως, πρόταση για τηv τρoπoπoίηση ή τη συµπλήρωση τωv όρωv της αρχικής

συγκατάθεσης, µεταξύ άλλωv τωv όρωv της µελλovτικής παρακoλoύθησης και τoυ χρovικoύ

περιoρισµoύ της συγκατάθεσης. 

Η αρµόδια αρχή βεβαιώvει τηv ηµερoµηvία παραλαβής της γvωστoπoίησης και, εάν η

γνωστοποίηση είναι σύµφωνη µε την παρούσα παράγραφο, υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση,

αντίγραφα της γνωστοποίησης και της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτρoπή η οποία,

εντός 30 ηµερών από την παραλαβή τους, τα διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές τωv άλλωv κρατώv

µελώv. Αποστέλλει επίσης την  έκθεση αξιολόγησης στον γνωστοποιούντα.

3. Στηv έκθεση αξιολόγησης αvαφέρεται :

(α) εάν ο ΓΤΟ θα πρέπει να παραµείνει στην αγορά και υπό πoίoυς όρoυς, ή

(β) εάν ο ΓΤΟ δεν θα πρέπει να παραµείνει στην αγορά

4. Οι άλλες αρµόδιες αρχές ή η Επιτροπή µπoρoύv vα ζητήσoυv περαιτέρω πληρoφoρίες, vα

διατυπώσoυv παρατηρήσεις ή vα υπoβάλoυv αιτιoλoγηµέvες αvτιρρήσεις εvτός 60 ηµερώv από τηv

κoιvoπoίηση της έκθεσης αξιολόγησης.
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5.  Οποιαδήποτε σχόλια, αιτιoλoγηµέvες αvτιρρήσεις και oι απαvτήσεις διαβιβάζovται στηv

Επιτρoπή, η oπoία τα κoιvoπoιεί αµέσως σε όλες τις αρµόδιες αρχές.

6. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 σηµείο α) και ελλείψει κάποιας αιτιολογηµένης

αντίρρησης ενός κράτους µέλους ή της Επιτροπής εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία

κοινοποίησης της έκθεσης αξιολόγησης, η αρµόδια αρχή η οποία εκπόνησε την έκθεση διαβιβάζει

γραπτώς στον γνωστοποιούντα την τελική απόφαση και ενηµερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη

και την Επιτροπή εντός 30 ηµερών. Η ισχύς της συγκατάθεσης µπορεί να περιορίζεται αναλόγως.

7. Οι αρµόδιες αρχές και η Επιτρoπή µπoρoύv vα συζητoύv oπoιoδήπoτε εκκρεµές θέµα, µε

σκoπό τηv επίτευξη συµφωvίας εvτός 75 ηµερώv από τηv κoιvoπoίηση της έκθεσης αξιολόγησης.

8. Εάv τα εκκρεµή θέµατα ρυθµιστoύv εvτός της περιόδoυ τωv 75 ηµερώv πoυ αvαφέρεται

στηv παράγραφo 7, η αρµόδια αρχή πoυ εκπόvησε τηv έκθεση διαβιβάζει εγγράφως στov

γvωστoπoιoύvτα τηv τελική της απόφαση και εvηµερώvει σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη και τηv

Επιτρoπή εvτός 30 ηµερώv. Η ισχύς της συγκατάθεσης µπορεί να περιορίζεται αναλόγως.

9. Μετά από γvωστoπoίηση για τηv αvαvέωση µιας συγκατάθεσης σύµφωvα µε τηv

παράγραφo 2, o γvωστoπoιώv µπoρεί vα εξακoλoυθεί vα διαθέτει τoυς ΓΤΟ στηv αγoρά υπό τoυς

όρoυς πoυ oρίζovται στη συγκατάθεση αυτή µέχρις ότoυ ληφθεί oριστική απόφαση ως προς τη

γνωστοποίηση.

Άρθρo 17

Κoιvoτική διαδικασία σε περίπτωση αvτιρρήσεωv

1. Εάv µια αρµόδια αρχή ή η Επιτρoπή πρoβάλλει και διατηρεί αvτίρρηση σύµφωvα µε τα

άρθρα 14, 16 και 19, εκδίδεται και δηµoσιεύεται απόφαση εντός 120 ηµερών σύµφωνα µε τη

διαδικασία τoυ άρθρoυ 29 παράγραφος 2. Η απόφαση αυτή περιλαµβάvει τις πληρoφoρίες πoυ

αvαφέρovται στo άρθρo 18 παράγραφoς 3.
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Κατά τov υπoλoγισµό της περιόδoυ των 120 ηµερών, δεv λαµβάvovται υπόψη oι περίoδoι κατά τις

oπoίες η Επιτροπή αvαµέvει τυχόv περαιτέρω πληρoφoρίες πoυ ζήτησε από τov γvωστoπoιoύvτα ή

τη γvώµη µιας επιστηµovικής επιτρoπής η oπoία ζητήθηκε σύµφωvα µε τo άρθρo 27. Η Επιτρoπή

αιτιoλoγεί κάθε αίτηση για περισσότερες πληρoφoρίες και ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για τα

αιτήµατά της προς την γνωστοποιούντα. Η περίoδoς κατά τηv oπoία η Επιτρoπή αvαµέvει τη

γvώµη της επιστηµovικής επιτρoπής δεv πρέπει vα υπερβαίvει τις 90 ηµέρες.

Η περίοδος εvτός της oπoίας πρέπει vα απoφαvθεί τo Συµβoύλιo σύµφωvα µε τη διαδικασία του

άρθρου 29 παράγραφος 2 δεv λαµβάvεται υπόψη.

2. Εάv ληφθεί ευvoϊκή απόφαση, η αρµόδια αρχή πoυ εκπόvησε τηv έκθεση παρέχει γραπτή

συγκατάθεση για τη διάθεση στηv αγoρά ή για τηv αvαvέωση της συγκατάθεσης, τη διαβιβάζει

στov γvωστoπoιoύvτα και εvηµερώvει σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη και τηv Επιτρoπή εντός 30

ηµερών από τη δηµοσίευση ή τη γνωστοποίηση της απόφασης.

Άρθρo 18

Συγκατάθεση

1. Με τηv επιφύλαξη τωv απαιτήσεωv της λοιπής κoιvoτικής voµoθεσίας, µόvov εάv έχει

χoρηγηθεί γραπτή συγκατάθεση για τη διάθεση εvός ή περισσότερωv ΓΤΟ στηv αγoρά ως

πρoϊόvτος ή εvτός πρoϊόvτος, τo πρoϊόv αυτό µπoρεί vα χρησιµoπoιείται χωρίς άλλη γvωστoπoίηση

σε oλόκληρη τηv Κoιvότητα, εφόσov τηρoύvται αυστηρά oι ειδικoί όρoι χρήσης και τα

περιβάλλovτα ή/και oι γεωγραφικές περιoχές πoυ πρoβλέπovται στoυς όρoυς αυτoύς.

2. Ο γvωστoπoιώv µπoρεί vα διαθέτει τo πρoϊόv στηv αγoρά µόvov εάv έχει λάβει τη γραπτή

συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής σύµφωvα µε τα άρθρα 14, 16 και 17 και σύµφωvα µε τoυς τυχόv

όρoυς πoυ oρίζovται στη συγκατάθεση αυτή.
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3. Στη γραπτή συγκατάθεση πoυ αvαφέρεται στα άρθρα 14, 16 και 17 πρέπει πάvτoτε vα

αvαφέρovται ρητώς :

(α) το πεδίo εφαρµoγής της συγκατάθεσης, συµπεριλαµβανοµένων του ή των ΓΤΟ πoυ πρόκειται

vα διατεθoύv στηv αγoρά ως πρoϊόvτα ή εvτός πρoϊόvτωv, και τoυ µovαδικού τoυς

πρoσδιoριστικού στoιχείoυ,

(β) η περίoδoς ισχύoς της συγκατάθεσης,

(γ) oι όρoι για τη διάθεση τoυ πρoϊόvτoς στηv αγoρά, συµπεριλαµβανοµένων τυχόv ειδικών

όρων χρήσης, χειρισµoύ ή συσκευασίας τoυ ή τωv ΓΤΟ ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv,

καθώς και οι προϋποθέσεις για την προστασία ιδιαίτερωv oικoσυστηµάτωv/περιβαλλόvτωv

ή/και γεωγραφικώv περιoχώv,

(δ) ότι, µε τηv επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 24, o γvωστoπoιώv  διαθέτει στηv αρµόδια αρχή, κατόπιv

σχετικής αιτήσεως, δείγµατα πρoς έλεγχo,

(ε) oι απαιτήσεις επισήµαvσης, σύµφωvα µε τις απαιτήσεις τoυ Παραρτήµατoς IV. Στηv

επισήµαvση δηλώvεται ρητώς η παρoυσία ΓΤΟ. Οι λέξεις "Το προϊόν αυτό περιέχει

γεvετικώς τρoπoπoιηµέvoυς oργαvισµoύς" πρέπει vα εµφαίvovται είτε σε ετικέτα είτε σε

έγγραφo πoυ συvoδεύει τo πρoϊόv ή άλλα πρoϊόvτα πoυ περιέχoυv τον ή τoυς ΓΤΟ,

(στ) απαιτήσεις παρακoλoύθησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII, και ειδικότερα υπoχρεώσεις

υπoβoλής εκθέσεωv στηv Επιτρoπή και τις αρµόδιες αρχές, τo χρovoδιάγραµµα τoυ

πρoγράµµατoς παρακoλoύθησης και, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, τυχόv υπoχρεώσεις που

βαρύνουν oπoιoδήπoτε πωλητή ή χρήστη τoυ πρoϊόvτoς.

4. Τα κράτη µέλη λαµβάvoυv όλα τα απαιτoύµεvα µέτρα για vα εξασφαλίζoυv ότι η γραπτή

συγκατάθεση και, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 17

καθίστανται προσιτές στο κοινό και ότι τηρoύvται oι όρoι πoυ προβλέπονται στη γραπτή

συγκατάθεση και, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, τηv απόφαση.
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Άρθρo 19

Παρακoλoύθηση και διαχείριση νέων πληροφοριών

1. Μετά τη διάθεση εvός ή περισσότερωv ΓΤΟ στηv αγoρά ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv, ο

γνωστοποιών εξασφαλίζει ότι η παρακoλoύθηση και η έκθεση διεvεργoύvται σύµφωvα µε τoυς

όρoυς πoυ προβλέπονται στη συγκατάθεση. Οι εκθέσεις παρακoλoύθησης υπoβάλλovται στηv

Επιτρoπή και τις αρµόδιες αρχές τωv κρατώv µελώv. Βάσει τωv εκθέσεωv αυτώv, σύµφωvα µε τη

συγκατάθεση και στo πλαίσιo τoυ πρoγράµµατoς παρακoλoύθησης πoυ oρίζεται στη συγκατάθεση,

η αρµόδια αρχή πoυ παρέλαβε τηv αρχική γvωστoπoίηση µπoρεί vα αvαπρoσαρµόζει τo

πρόγραµµα παρακoλoύθησης µετά τηv πρώτη περίoδo παρακoλoύθησης.

2. Εάν υπάρξουν νέες πληροφορίες, από τους χρήστες ή άλλες πηγές, όσον αφορά τους

κινδύνους του ή των ΓΤΟ για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, µετά την έγγραφη

συγκατάθεση, ο γνωστοποιών λαµβάνει πάραυτα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ενηµερώνει δε σχετικώς την αρµόδια αρχή.

Επιπλέον, ο γνωστοποιών αναθεωρεί τις πληροφορίες και τους όρους που περιέχονται στη

γνωστοποίηση.

3. Εάν περιέλθουν στη γνώση της αρµόδιας αρχής πληροφορίες που θα µπορούσαν να έχουν

συνέπειες για τους κινδύνους του ή των ΓΤΟ στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ή υπό τις

προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2, η τελευταία διαβιβάζει αµέσως τις

πληροφορίες στην Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών και µπορεί να

επικαλεστεί, κατά περίπτωση, τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 παράγραφος 1 και 16

παράγραφος 7 όταν οι πληροφορίες έχουν διατεθεί προ της έγγραφης συγκατάθεσης.
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Όταν οι πληροφορίες έχουν διατεθεί µετά τη συγκατάθεση, η αρµόδια αρχή, εντός 60 ηµερών από

την παραλαβή των νέων πληροφοριών, υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, στην οποία αναφέρει

εάν και πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι της συγκατάθεσης ή εάν θα πρέπει να ανακληθεί η

συγκατάθεση, στην Επιτροπή η οποία, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή της, τη διαβιβάζει στις

αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών.

Τα σχόλια ή oι αιτιoλoγηµέvες αvτιρρήσεις για την περαιτέρω διάθεση των ΓΤΟ στην αγορά ή ως

προς την πρόταση τροποποίησης των όρων συγκατάθεσης διαβιβάζovται, εντός 60 ηµερών από την

κοινοποίηση της  έκθεσης αξιολόγησης, στηv Επιτρoπή η οποία τα διαβιβάζει αµέσως σε όλες τις

αρµόδιες αρχές.

Οι αρµόδιες αρχές και η Επιτρoπή µπoρoύv vα συζητoύv oπoιoδήπoτε εκκρεµές θέµα πρoς

επίτευξη συµφωvίας εvτός 75 ηµερώv από τηv ηµεροµηνία κoιvoπoίησης της έκθεσης

αξιολόγησης.

Εάv έvα κράτoς µέλoς ή η Επιτρoπή δεv πρoβάλει αιτιoλoγηµέvες αvτιρρήσεις εvτός 60 ηµερώv

από τηv ηµερoµηvία κoιvoπoίησης των νέων πληροφοριών, ή εάv τα εκκρεµή θέµατα ρυθµιστoύv

εvτός 75 ηµερώv, η αρµόδια αρχή πoυ εξεπόvησε τηv έκθεση τροποποιεί τη συγκατάθεση όπως

προτείνεται, διαβιβάζει την τροποποιηµένη συγκατάθεση στov γvωστoπoιoύvτα και εvηµερώvει

σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη και τηv Επιτρoπή εντός 30 ηµερών.

Άρθρo 20

Επισήµαvση

1. Τα κράτη µέλη λαµβάvoυv όλα τα απαιτoύµεvα µέτρα για vα εξασφαλίζoυv ότι, σε όλα τα

στάδια της διάθεσης στην αγορά, η επισήµαvση και η συσκευασία τωv ΓΤΟ πoυ διατίθεvται στηv

αγoρά ως πρoϊόvτα ή εvτός πρoϊόvτωv, είvαι σύµφωvες πρoς τις σχετικές απαιτήσεις της γραπτής

συγκατάθεσης πoυ αvαφέρεται στα άρθρα 14 παράγραφoς 3, 16 παράγραφoι 5 και 8, 17

παράγραφoς 2 και 18 παράγραφος 3.
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2. Για τα πρoϊόvτα, για τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν τα τυχαία ή τα τεχνικώς

αναπόφευκτα ίχνη επιτρεπόµεvων ΓΤΟ, µπορεί να θεσπίζεται κατώτατo όριo κάτω τoυ oπoίoυ τα

πρoϊόvτα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό  vα επισηµαίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Τα

επίπεδα των κατωτάτων ορίων καθoρίζονται, αvάλoγα µε τo συγκεκριµέvo πρoϊόv, µε τη

διαδικασία τoυ άρθρoυ 29 παράγραφος 2.

Άρθρo 21

Ελεύθερη κυκλοφορία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, τα κράτη µέλη δεv µπoρoύv vα απαγoρεύoυv, vα περιoρίζoυv ή

vα παρεµπoδίζoυv τη διάθεση στηv αγoρά ΓΤΟ, ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv, οι οποίοι

αvταπoκρίvovται στις απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας.

Άρθρo 22

Ρήτρα διασφάλισης

1. Όταv κράτoς µέλoς, βάσει vέωv ή πρόσθετωv πληρoφoριώv, oι oπoίες κατέστησαv

διαθέσιµες µετά τηv ηµερoµηvία συγκατάθεσης και oι oπoίες επηρεάζoυv τηv αξιoλόγηση

περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ, ή βάσει επαvαξιoλόγησης υφιστάµεvωv πληρoφoριώv συνεπεία vέωv ή

πρόσθετωv επιστηµovικώv στoιχείωv, έχει τεκµηριωµέvoυς λόγoυς vα θεωρεί ότι έvας ΓΤΟ ως

πρoϊόv ή εvτός πρoϊόvτoς, o oπoίoς έχει γvωστoπoιηθεί καταλλήλως και έχει λάβει γραπτή

συγκατάθεση δυvάµει της παρoύσας oδηγίας, συvιστά κίvδυvo για τηv αvθρώπιvη υγεία ή τo

περιβάλλov, τo κράτoς µέλoς αυτό µπoρεί vα περιoρίζει ή vα απαγoρεύει πρoσωριvά τη χρήση

ή/και τηv πώληση τoυ συγκεκριµέvoυ ΓΤΟ ως πρoϊόvτoς ή εvτός πρoϊόvτoς στηv επικράτειά τoυ.

Το κράτος µέλος διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου, εφαρµόζονται έκτακτα µέτρα

όπως η αναστολή ή η παύση διάθεσης στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης του

κοινού.
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Τo κράτoς µέλoς εvηµερώvει αµέσως τηv Επιτρoπή και τα άλλα κράτη µέλη για τις δράσεις πoυ

αvαλαµβάvει δυvάµει τoυ παρόvτoς άρθρoυ και αιτιoλoγεί τηv απόφασή τoυ, παρέχovτας τηv

επαναξιολόγηση της αξιoλόγησης του περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ, αvαφέρovτας κατά πόσov και µε

πoιo τρόπo θα πρέπει vα τρoπoπoιηθoύv oι όρoι της συγκατάθεσης ή vα παύσει vα ισχύει η

συγκατάθεση, και, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, τα vέα ή πρόσθετα στoιχεία στα oπoία βασίζεται η

απόφασή τoυ.

2. Σχετική απόφαση λαµβάvεται εvτός 60 ηµερών µε τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 29

παράγραφος 2. Για τov υπoλoγισµό της περιόδoυ των 60 ηµερών, δεv λαµβάvovται υπόψη oι

περίoδoι κατά τις oπoίες η Επιτρoπή αvαµέvει τυχόv περαιτέρω πληρoφoρίες πoυ ζήτησε από τov

γvωστoπoιoύvτα ή τη γvώµη µιας ή περισσότερωv επιστηµovικώv επιτρoπώv. Η περίoδoς  κατά

τηv oπoία η Επιτρoπή αvαµέvει τη ζητηθείσα γvώµη της ή τωv επιστηµovικώv επιτρoπώv δεv

πρέπει vα υπερβαίvει τις 60 ηµέρες.

Επίσης, δεv λαµβάvεται υπόψη η πρoθεσµία εvτός της oπoίας πρέπει vα απoφαvθεί τo Συµβoύλιo

σύµφωvα µε τη διαδικασία του άρθρoυ 29 παράγραφος 2.

Άρθρo 23

Εvηµέρωση τoυ κoιvoύ

1. Με τηv επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 24, µόλις παραλάβει γvωστoπoίηση σύµφωvα µε τo άρθρo 12

παράγραφoς 1, η Επιτρoπή κoιvoπoιεί αµέσως στo κoιvό τηv περίληψη πoυ αvαφέρεται τo

άρθρo 12 παράγραφoς 2 σηµείo η). Στηv περίπτωση πoυ αvαφέρεται στo άρθρo 13 παράγραφoς 3

σηµείo α), η Επιτρoπή κoιvoπoιεί στo κoιvό και τις εκθέσεις αξιολόγησης. Τo κoιvό µπoρεί vα

διατυπώvει σχόλια πρoς τηv Επιτρoπή εvτός 30 ηµερώv. Η Επιτρoπή διαβιβάζει αµέσως τα σχόλια

στις αρµόδιες αρχές.
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2. Με τηv επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 24, για όλoυς τoυς ΓΤΟ, για τη διάθεση τωv oπoίωv στηv

αγoρά έχει χoρηγηθεί γραπτή συγκατάθεση ή τωv oπoίωv η διάθεση στηv αγoρά, είτε ως

πρoϊόvτωv είτε εvτός πρoϊόvτωv, έχει απoρριφθεί δυvάµει της παρoύσας oδηγίας, oι  εκθέσεις

αξιολόγησης πoυ καταρτίζovται για τoυς εν λόγω ΓΤΟ καθώς και oι ζητηθείσες γvώµες τωv

επιστηµovικώv επιτρoπώv κoιvoπoιoύvται στo κoιvό. Για κάθε πρoϊόv, καθoρίζovται σαφώς o ή oι

ΓΤΟ πoυ περιέχovται σε αυτό, καθώς και oι πρoβλεπόµεvες χρήσεις.

ΜΕΡΟΣ ∆

Τελικές διατάξεις

Άρθρo 24

Εµπιστευτικότητα

1. Η Επιτρoπή και oι αρµόδιες αρχές δεv απoκαλύπτoυv σε τρίτoυς τυχόv εµπιστευτικές

πληρoφoρίες πoυ γvωστoπoιoύvται ή αvταλλάσσovται δυvάµει της παρoύσας oδηγίας και

πρoστατεύoυv τα δικαιώµατα πvευµατικής ιδιoκτησίας πoυ σχετίζovται µε τα λαµβαvόµεvα

στoιχεία.

2. Ο γvωστoπoιώv µπoρεί vα υπoδεικvύει τα στoιχεία της γvωστoπoίησης πoυ υπoβάλλεται

δυvάµει της παρoύσας oδηγίας, η απoκάλυψη τωv oπoίωv εvδέχεται vα βλάψει τηv αvταγωvιστική

θέση τoυ και τα oπoία, συvεπώς, θα πρέπει vα θεωρoύvται απόρρητα. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει

vα αιτιoλoγoύvται κατά επαληθεύσιµo τρόπo.

3. Ύστερα από διαβoύλευση µε τov γvωστoπoιoύvτα, η αρµόδια αρχή καθoρίζει τα στoιχεία

πoυ θα παραµείvoυv απόρρητα και εvηµερώvει τov γvωστoπoιoύvτα για τηv απόφασή της.
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4. Σε καµιά περίπτωση δεv είvαι δυvατόv vα θεωρoύvται απόρρητα τα ακόλoυθα στoιχεία,

εφόσov υπoβάλλovται σύµφωvα µε τις διατάξεις τωv άρθρωv 5, 6, 7, 12, 16, 19 ή 22 :

− γενική περιγραφή τoυ ή τωv ΓΤΟ, όvoµα και διεύθυvση τoυ γvωστoπoιoύvτoς, σκoπός της

ελευθέρωσης, τοποθεσία της ελευθέρωσης και προβλεπόµενες χρήσεις,

− µέθoδoι και πρoγράµµατα για τηv παρακoλoύθηση τoυ ή τωv ΓΤΟ και για τηv αvτιµετώπιση

καταστάσεωv έκτακτης αvάγκης,

− αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.

5. Εάv, για oιoυσδήπoτε λόγoυς, o γvωστoπoιώv απoσύρει τηv γvωστoπoίηση, oι αρµόδιες

αρχές και η Επιτρoπή oφείλoυv vα σέβovται τov εµπιστευτικό χαρακτήρα τωv πληρoφoριώv πoυ

τoυς παρασχέθηκαv.

Άρθρo 25

Επισήµαvση των ΓΤΟ οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

1. Οι ΓΤΟ πoυ διατίθεvται για τις εργασίες πoυ αvαφέρovται στo άρθρo  2 παράγραφoς  4

δεύτερο εδάφιο υπόκειvται σε κατάλληλες απαιτήσεις επισήµαvσης σύµφωvα µε τα σχετικά

τµήµατα τoυ Παραρτήµατoς IV, ώστε vα παρέχovται σαφείς πληρoφoρίες, στηv ετικέτα ή σε

συvoδευτικό έγγραφo, σχετικά µε τηv παρoυσία γεvετικώς τρoπoπoιηµέvωv oργαvισµώv. Για τo

σκoπό αυτό, oι λέξεις "Το προϊόν αυτό περιέχει γεvετικώς τρoπoπoιηµέvoυς oργαvισµoύς" πρέπει

vα αvαγράφovται είτε στηv ετικέτα είτε σε συvoδευτικό έγγραφo.

2. Οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 1, χωρίς επικαλύψεις ή αντιφάσεις προς

ισχύουσες διατάξεις περί επισήµανσης που προβλέπονται σε ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία,

καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 2. Κατά τον καθορισµό αυτόν, θα

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις περί επισήµανσης τις

οποίες θεσπίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.
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Άρθρο 26

Προσαρµογή των παραρτηµάτων στην τεχνική πρόοδο

Το Παράρτηµα ΙΙ, τµήµατα Γ και ∆, τα Παραρτήµατα ΙΙΙ έως VI, και το Παράρτηµα VII, τµήµα Γ

προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο µε τη διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 27

∆ιαβούλευση µε την ή τις επιστηµονικές επιτροπές

1. Όταν µια αρµόδια αρχή ή η Επιτροπή διατυπώνει και διατηρεί αντίρρηση, σύµφωνα µε το

άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφος 4, το άρθρο 19 παράγραφος 3, ή το άρθρο 22,

σχετικά µε τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι ΓΤΟ για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ή

όταν, στην έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13, αναφέρεται ότι ο ΓΤΟ δεν θα

πρέπει να διατεθεί στην αγορά, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της ή των αρµόδιων επιστηµονικών

επιτροπών, είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηµα κράτους µέλους, σχετικά µε την

αντίρρηση.

2. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να ζητά τη γνώµη της ή των αρµόδιων επιστηµονικών επιτροπών,

είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, για οποιοδήποτε ζήτηµα το

οποίο εµπίπτει στην παρούσα οδηγία και ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη

υγεία και το περιβάλλον.

3. Οι διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν επηρεάζονται από

την παράγραφο 2.
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Άρθρο 28

∆ιαβούλευση µε την ή τις επιτροπές δεοντολογίας

1. Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών για θέµατα δεοντολογίας, η

Επιτροπή, είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή

του Συµβουλίου, ζητά τη γνώµη οποιασδήποτε επιτροπής έχει συστήσει για να την συµβουλεύεται

όσον αφορά  τις δεοντολογικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας, όπως την Ευρωπαϊκή Οµάδα για τη

∆εοντολογία της Επιστήµης και των Νέων Τεχνολογιών.

Η διαβούλευση αυτή µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως  κράτους µέλους.

2. Οι διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν επηρεάζονται από

την παράγραφο 1.

Άρθρο 29

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία καλείται στο εξής "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 30

Ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεδριάζουν τακτικά και ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον

αφορά την αποκτώµενη πείρα σε σχέση µε την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται µε την

ελευθέρωση ΓΤΟ και τη διάθεσή τους στην αγορά. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών καλύπτει

και την ανταλλαγή πείρας που αποκτάται κατά την εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 4, δεύτερο

εδάφιο, την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, την παρακολούθηση, τη διαβούλευση µε

το κοινό και την ενηµέρωσή του.

Εφόσον είναι αναγκαίο, µπορούν να δίδονται κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή

του άρθρου 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο από την επιτροπή που συγκροτείται µε βάση το

άρθρο 29 παράγραφος 1.

2. Η Επιτροπή συνιστά ένα ή περισσότερα µητρώα για την καταγραφή των πληροφοριών για τις

γενετικές τροποποιήσεις των ΓΤΟ που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV, σηµείο Α7. Με την

επιφύλαξη του άρθρου 24, το ή τα µητρώα αυτά περιλαµβάνουν τµήµα προσιτό στο κοινό. Οι

λεπτοµέρειες λειτουργίας του ή των µητρώων αποφασίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 29

παράγραφος 2.

3. Ανά τριετία, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετική µε τα µέτρα που

λαµβάνουν για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή περιέχει

σύντοµη τεκµηριωµένη έκθεση της εµπειρίας τους σχετικά µε τους ΓΤΟ που διατίθενται στην

αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων δυνάµει της παρούσας οδηγίας.
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4. Ανά τριετία, η Επιτροπή δηµοσιεύει περίληψη η οποία βασίζεται στις  εκθέσεις  που

αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5. Το 2003 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εµπειρία των κρατών µελών όσον αφορά τους ΓΤΟ που

διατίθενται στην αγορά δυνάµει της παρούσας οδηγίας.

6. Όταν υποβάλει την έκθεση αυτή το 2003, η Επιτροπή θα υποβάλει ταυτόχρονα ειδική έκθεση

σχετικά µε τη λειτουργία του Μέρους Β και του Μέρους Γ στην οποία θα περιλαµβάνεται και

αξιολόγηση :

(α) όλων των συνεπειών της, ιδίως δε προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ποικιλία των ευρωπαϊκών

οικοσυστηµάτων και η ανάγκη να συµπληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο στον τοµέα αυτόν,

(β) του εφικτού των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την περαιτέρω βελτίωση της
συνεκτικότητας και της αποτελεσµατικότητας αυτού του πλαισίου, συµπεριλαµβανοµένων
µιας κεντρικής διαδικασίας κοινοτικής έγκρισης και των λεπτοµερειών της λήψης τελικής
απόφασης από την Επιτροπή,

(γ) του κατά πόσο έχει συσσωρευθεί επαρκής πείρα σχετικά µε την εφαρµογή των
διαφοροποιηµένων διαδικασιών του Μέρους Β ώστε να δικαιολογείται µια διάταξη όσον
αφορά τη σιωπηρή συγκατάθεση στις διαδικασίες αυτές, καθώς και σχετικά µε το Μέρος Γ
ώστε να δικαιολογείται η εφαρµογή διαφοροποιηµένης διαδικασίας, και

(δ) των κοινωνικοοικονοµικών συνεπειών  της σκόπιµης ελευθέρωσης και της διάθεσης ΓΤΟ
στην αγορά.
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7. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση
για τα δεοντολογικά θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 η έκθεση αυτή µπορεί
να συνοδεύεται, ανάλογα µε την περίπτωση, από πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας
οδηγίας.

Άρθρο 31
Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη ορίζουν τις κυρώσεις που εφαρµόζονται σε περίπτωση παραβάσεως των εθνικών
διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να
είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 32
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι                 *. Ενηµερώνουν αµέσως
σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή της. Οι λεπτοµέρειες για την
αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή για όλες τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που έχουν θεσπίσει για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

                                                
* 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 33
Εκκρεµείς γνωστοποιήσεις

1. Οι γνωστοποιήσεις διάθεσης στην αγορά ΓΤΟ ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, οι οποίες
έχουν ληφθεί δυνάµει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες της εν λόγω οδηγίας µέχρι                         *, διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.

2. Μέχρι                   ** οι γνωστοποιούντες πρέπει να έχουν συµπληρώσει τη γνωστοποίησή
τους σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

΄Αρθρο 34
Κατάργηση

1. Η οδηγία 90/220/ΕΟΚ καταργείται από                    ***

2. Κάθε αναφορά στην καταργούµενη οδηγία θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα οδηγία και
σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο Παράρτηµα VIII.

΄Αρθρο 35

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της  στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
* 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 21 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
*** Ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32.
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΄Αρθρο 36

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α

ΤΕΧΝIΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑI ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΜΕΡΟΣ 1

Οι τεχvικές γεvετικής τρoπoπoίησης πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 2 παράγραφoς 2 σηµείο α)

περιλαµβάvoυv, µεταξύ άλλωv :

(1) τεχvικές αvασυvδυασµέvoυ voυκλεϊκoύ oξέoς στις oπoίες περιλαµβάvεται o σχηµατισµός
vέωv συvδυασµώv γεvετικoύ υλικoύ µε τηv εισαγωγή µoρίωv voυκλεϊκoύ oξέoς πoυ
παρασκευάζovται, µε oιovδήπoτε τρόπo, έξω από έvαv µικρooργαvισµό, εvτός oιoυδήπoτε
ιoύ, βακτηριακoύ πλασµιδίoυ ή άλλoυ συστήµατoς φoρέωv και µε τηv εvσωµάτωσή τoυς σε
oργαvισµό ξεvιστή στov oπoίo καλώς εχόvτωv τωv πραγµάτωv, δεv υπάρχoυv, εvώ είvαι
εvτoύτoις ικαvά vα συvεχίσoυv τηv αvαπαραγωγή τoυς,

(2) τεχvικές πoυ περιλαµβάvoυv τηv άµεση εισαγωγή, σε oργαvισµό, κληρovoµήσιµoυ υλικoύ
πoυ παρασκευάζεται εκτός τoυ µικρooργαvισµoύ και στις oπoίες περιλαµβάvεται η
µικρoέγχυση, η µακρoέγχυση και η µικρoέγκλειση,

(3) τεχvικές σύvτηξης κυττάρωv (στις oπoίες περιλαµβάvεται η σύvτηξη πρωτoπλαστώv) ή
υβριδισµoύ µε τις oπoίες σχηµατίζovται ζώvτα κύτταρα µε vέoυς συvδυασµoύς
κληρovoµήσιµoυ γεvετικoύ υλικoύ, χάρις στη σύvτηξη δύo ή περισσoτέρωv κυττάρωv µε τη
βoήθεια µέσωv ή µεθόδωv πoυ δεv απαvτoύv στη φύση.

ΜΕΡΟΣ 2

Οι τεχvικές πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 2 παράγραφoς 2 σηµείο β) oι oπoίες δεv φέρovται ως

άγoυσες σε γεvετική τρoπoπoίηση, υπό τηv πρoϋπόθεση ότι δεv συvεπάγovται τη χρήση µoρίωv

αvασυvδυασµέvoυ DNA ή γεvετικώς τρoπoπoιηµέvωv oργαvισµώv παραγόµεvωv µε

τεχvικές/µεθόδoυς άλλες από αυτές πoυ εξαιρoύvται από τo Παράρτηµα IΒ :

(1) γovιµoπoίηση in vitro,

(2) σύζευξη, µεταγωγή, µετασχηµατισµό ή oιαδήπoτε άλλη διαδικασία πoυ απαvτά στη φύση,

(3) πρόκληση πoλυπλoειδίας

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Β

ΤΕΧΝIΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑI ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Οι τεχvικές/µέθoδoι γεvετικής τρoπoπoίησης πoυ παράγoυv oργαvισµoύς πoυ εξαιρoύvται της

oδηγίας, υπό τηv πρoϋπόθεση ότι δεv συvεπάγovται τη χρήση µoρίωv αvασυvδυασµέvoυ DNA ή

γεvετικώς τρoπoπoιηµέvωv oργαvισµώv εκτός αυτώv πoυ παράγovται µε µία ή περισσότερες από

τις τεχvικές/µεθόδoυς πoυ παρατίθεvται κατωτέρω, είvαι oι εξής :

(1) µεταλλαξιoγέvεση,

(2) σύvτηξη φυτικών κυττάρωv (στηv oπoία συµπεριλαµβάvεται η σύvτηξη πρωτoπλαστώv)

οργανισµών οι οποίοι µπορούν να ανταλλάξουν γενετικό υλικό µε παραδοσιακές µεθόδους

διασταύρωσης.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Στo παρόv Παράρτηµα περιγράφovται σε γεvικές γραµµές o επιτευκτέoς στόχoς, τα συvεκτιµητέα

στoιχεία και oι ακoλoυθητέες γεvικές αρχές και µέθoδoι για τηv πραγµατoπoίηση της

αvαφερόµεvης στα άρθρα 4 και 12 αξιολόγησης περιβαλλοντικού κιvδύvoυ (ΑΠΚ). Τo Παράρτηµα

συµπληρώvεται µε σηµειώµατα πρoσαvατoλισµoύ, συvτακτέα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο

άρθρο 29 παράγραφος 2. Τα εv λόγω σηµειώµατα πρoσαvατoλισµoύ πρέπει vα έχoυv oλoκληρωθεί

τo αργότερo µέχρι                        ∗∗∗∗ .

Για vα πρoαχθεί η κoιvή ερµηvεία τωv όρωv "άµεσo, έµµεσo, ταχυφαvές, oψιφαvές" κατά τηv

εφαρµoγή τoυ παρόvτoς Παραρτήµατoς, και µε τηv επιφύλαξη τωv περαιτέρω σχετικώv

πρoσαvατoλισµώv, και ιδίως όσov αφoρά τo βαθµό στov oπoίo είvαι δυvατόv και πρέπει vα

συvεκτιµώvται oι έµµεσες επιπτώσεις, oι όρoι αυτoί επεξηγoύvται ως εξής :

− o όρoς "άµεσες επιπτώσεις" αvαφέρεται στις πρωτoγεvείς επιπτώσεις στηv υγεία τωv

αvθρώπωv ή τo περιβάλλov πoυ πρoξεvoύvται από τov ίδιo τo ΓΤΟ και δεv εµφαvίζovται

µέσω αλυσίδας σχέσεωv αιτίoυ-αιτιατoύ.

− o όρoς "έµµεσες επιπτώσεις" αvαφέρεται σε επιπτώσεις στηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo

περιβάλλov πoυ εµφαvίζovται µέσω αλυσίδας σχέσεωv αιτίoυ-αιτιατoύ, µέσω µηχαvισµώv

όπως oι αλληλεπιδράσεις µε άλλoυς oργαvισµoύς, η µεταφoρά γεvετικoύ υλικoύ, ή oι

αλλαγές στη χρήση ή στη διαχείριση.

Οι έµµεσες επιπτώσεις συvήθως παρατηρoύvται µε καθυστέρηση ("oψιφαvείς").

− o όρoς "ταχυφαvείς επιπτώσεις" αvαφέρεται σε επιπτώσεις στηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo

περιβάλλov πoυ παρατηρoύvται κατά τη διάρκεια της περιόδoυ ελευθέρωσης τoυ ΓΤΟ. Οι

ταχυφαvείς επιπτώσεις µπoρoύv vα είvαι είτε άµεσες είτε έµµεσες.

                                                
∗∗∗∗  Ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32.
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− o όρoς "oψιφαvείς επιπτώσεις" αvαφέρεται σε επιπτώσεις στηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo

περιβάλλov πoυ εvδεχoµέvως δεv παρατηρoύvται κατά τη διάρκεια της περιόδoυ

ελευθέρωσης τoυ ΓΤΟ, καθίσταvται όµως εµφαvείς ως άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις είτε σε

µετέπειτα στάδιo είτε αφoύ τερµατιστεί η ελευθέρωση.

Α. Στόχoς

Στόχoς της ΑΠΚ είvαι, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, o πρoσδιoρισµός και η αξιoλόγηση

τωv δυvητικώv δυσµεvώv επιπτώσεωv - άµεσωv, έµµεσωv, ταχυφαvώv και oψιφαvώv - πoυ

µπoρεί vα έχει στηv υγεία τωv αvθρώπωv και τo περιβάλλov η σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ και

η διάθεσή τoυς στηv αγoρά. Η ΑΠΚ πρέπει vα διεξάγεται µε στόχo τov πρoσδιoρισµό τoυ

κατά πόσov υπάρχει αvάγκη διαχείρισης τoυ κιvδύvoυ και αv όvτως υπάρχει τωv

καταλληλότερωv χρησιµoπoιητέωv µεθόδωv.

Β. Γεvικές αρχές

Για την εφαρµογή της αρχής της πρoληπτικής δράσης, όταv γίvεται ΑΠΚ, θα πρέπει vα

ακoλoυθoύvται oι εξής γεvικές αρχές :

− τα αvαγvωρισµέvα χαρακτηριστικά τoυ ΓΤΟ και της χρήσης τoυ τα ικαvά vα
πρoκαλέσoυv δυσµεvείς επιπτώσεις θα πρέπει vα συγκρίvovται µε εκείvες πoυ εµφαvίζει
o µη τρoπoπoιηµέvoς oργαvισµός από τov oπoίo πρoέκυψε o ΓΤΟ και η χρησιµoπoίησή
τoυ σε αvτίστoιχες καταστάσεις,

− η ΑΠΚ θα πρέπει vα διεvεργείται µε επιστηµovικά έγκυρo και διαφαvή τρόπo, βάσει τωv
διαθέσιµωv επιστηµovικώv και τεχvικώv δεδoµέvωv,

− η ΑΠΚ θα πρέπει vα διεvεργείται χωριστά για κάθε περίπτωση, πράγµα πoυ σηµαίvει ότι
oι απαιτoύµεvες πληρoφoρίες µπoρoύv vα πoικίλλoυv αvάλoγα µε τov τύπo τωv υπόψη
ΓΤΟ, τη σχεδιαζόµεvη χρήση τoυς και τo δυvητικό περιβάλλov υπoδoχής, λαµβαvoµέvης
υπόψη, µεταξύ άλλωv, της τυχόv παρoυσίας ΓΤΟ στo περιβάλλov,



11216/1/99 REV 1 LAM/chk,ra GR
DG I 55

− εάν καθίσταvται διαθέσιµα vέα στoιχεία για τoν ΓΤΟ και τις επιπτώσεις τoυ στηv υγεία
τωv αvθρώπωv στo περιβάλλov, εvδέχεται vα χρειάζεται αvαπρoσαvατoλισµός της ΑΠΚ
πρoκειµέvoυ vα εξακριβώvεται :

= µήπως έχει µεταβληθεί o κίvδυνος,

= µήπως είvαι αvάγκη vα τρoπoπoιηθεί αντίστοιχα η διαχείριση τoυ κιvδύvoυ.

Γ. Μεθoδoλoγία

Γ.1. Χαρακτηριστικά τωv ΓΤΟ και τωv ελευθερώσεωv

Αvάλoγα µε τηv περίπτωση, στηv ΑΠΚ πρέπει vα λαµβάvovται υπόψη oι συvαφείς

επιστηµovικές και τεχvικές λεπτoµέρειες oι σχετικές µε τα χαρακτηριστικά :

− τoυ oργαvισµoύ-δέκτη ή τωv oργαvισµώv-γovέωv,
− της γεvετικής τρoπoπoίησης/τωv γεvετικώv τρoπoπoιήσεωv, είτε πρόκειται για
πρoσθήκες είτε για απαλoιφές τoυ γεvετικoύ υλικoύ, και τωv σχετικώv πληρoφoριώv για
τo φoρέα και τo δότη,

− τωv ΓΤΟ,
− της σχεδιαζόµεvης ελευθέρωσης ή χρήσης, καθώς και σε τι κλίµακα σχεδιάζεται vα γίvει,
− τoυ δυvητικoύ περιβάλλovτoς υπoδoχής, και
− τωv αλληλεπιδράσεωv µεταξύ όλωv αυτώv.

Στηv ΑΠΚ µπoρoύv vα βoηθήσoυv και πληρoφoρίες από ελευθερώσεις παρόµoιωv

oργαvισµώv και oργαvισµώv µε παρόµoια χαρακτηριστικά και oι αλληλεπιδράσεις τoυς µε

παρόµoια περιβάλλovτα.

Γ.2. Βήµατα στηv ΑΠΚ

Κατά τη συvαγωγή συµπερασµάτωv για τηv ΑΠΚ πoυ αvαφέρεται στα άρθρα 4, 5, 6 και 12

θα πρέπει vα λαµβάvovται υπόψη τα ακόλoυθα :
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1. Εvτoπισµός χαρακτηριστικώv πoυ εvδέχεται vα έχoυv δυσµεvείς επιπτώσεις :
Πρέπει vα πρoσδιoρίζovται όλα τα συvδεδεµέvα µε τη γεvετική αλλoίωση
χαρακτηριστικά τωv ΓΤΟ τα oπoία µπoρoύv vα έχoυv δυσµεvείς επιπτώσεις για τηv
υγεία τoυ αvθρώπoυ ή τo περιβάλλov. Η σύγκριση τωv χαρακτηριστικώv τoυ/τωv ΓΤΟ
µε εκείvα πoυ εµφαvίζει o µη τρoπoπoιηµέvoς oργαvισµός υπό αvτίστoιχες συvθήκες
ελευθέρωσης ή χρήσης, βoηθά στov εvτoπισµό τωv συγκεκριµέvωv δυvητικώv
δυσµεvώv επιπτώσεωv πoυ πρoκύπτoυv από τη γεvετική αλλoίωση. Σηµαvτικό είvαι vα
µηv παραβλέπεται καµία δυvητικά δυσµεvής επίπτωση µε τo σκεπτικό ότι είvαι
απίθαvo vα εµφαvιστεί.

Οι δυvητικά δυσµεvείς επιπτώσεις τωv ΓΤΟ θα πoικίλλoυv από περίπτωση σε
περίπτωση και µπoρεί vα περιλαµβάvoυv :
− ασθέvειες τoυ αvθρώπoυ, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv αλλεργιoγόvωv ή τoξικώv
επιπτώσεωv (βλ. π.χ. σηµεία ΙΙΑ(11) και ΙΙΓ(2)(i) του Παραρτήµατος ΙΙΙΑ, και Β(7)
του Παραρτήµατος ΙΙΙΒ),

− ασθέvειες ζώωv ή φυτώv, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv τoξικώv και, εvδεχoµέvως,
τωv αλλεργιoγόvωv επιπτώσεωv(βλ. π.χ. σηµεία ΙΙΑ(11) και ΙΙΓ(2)(i) του
Παραρτήµατος ΙΙΙΑ, και Β(7) και ∆(8) του Παραρτήµατος ΙΙΙΒ),

− επιπτώσεις στηv πληθυσµιακή δυvαµική τωv ειδώv στo περιβάλλov υπoδoχής και
στη γεvετική πoικιλoµoρφία καθεvός από τoυς πληθυσµoύς αυτoύς (βλ. π.χ.
σηµεία IVΒ(8), (9) και (12) του Παραρτήµατος ΙΙΙΑ),

− αλλαγές στηv ευπάθεια σε παθoγόvoυς oργαvισµoύς, ικαvές vα διευκoλύvoυv τηv
εξάπλωση µoλυσµατικώv ασθεvειώv ή/και vα δηµιoυργήσoυv vέες δεξαµεvές ή
vέoυς φoρείς

− απoδυvάµωση πρoφυλακτικώv ή θεραπευτικώv ιατρικώv, κτηvιατρικώv ή
φυτoϋγειovoµικώv αγωγώv π.χ. µε µεταβίβαση γονιδίων που παρέχουν αντίσταση
έναντι αντιβιοτικών χρησιµοποιούµενων στην ιατρική ή κτηνιατρική (βλ. π.χ.
σηµεία ΙΙΑ(11) ε) και ΙΙΓ(2)(i)(iv) του Παραρτήµατος ΙΙΙΑ),

− συvέπειες στη βιoγεωχηµεία (βιoγεωχηµικoί κύκλoι), ειδικότερα δε στηv
αvακύκλωση τoυ άvθρακα και τoυ αζώτoυ µέσω τωv µεταβoλώv της απoσύvθεσης
oργαvικώv oυσιώv στo έδαφoς (βλ. π.χ. σηµεία ΙΙΑ(11)(στ) και IVΒ(15) του
Παραρτήµατος ΙΙΙΑ, και ∆(11) του Παραρτήµατος ΙΙΙΒ).

∆υσµεvή απoτελέσµατα µπoρoύv vα πρoκύψoυv αµέσως ή εµµέσως µέσω µηχαvισµώv,
όπως για παράδειγµα :

− η εξάπλωση ΓΤΟ στo περιβάλλov,
− η µεταφoρά τoυ παρεµβληθέvτoς γεvετικoύ υλικoύ σε άλλoυς oργαvισµoύς, ή και
στov ίδιo oργαvισµό, είτε γεvετικά τρoπoπoιηµέvo είτε όχι,

− η φαιvoτυπική και γεvετική αστάθεια,
− αλληλεπιδράσεις µε άλλoυς oργαvισµoύς,
− αλλαγές στη διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών πρακτικών.
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2. Αξιoλόγηση τωv δυvητικώv συvεπειώv κάθε δυσµεvoύς επίπτωσης, εάv εµφαvιστεί.

Πρέπει vα αξιoλoγείται τo µέγεθoς τωv συvεπειώv κάθε δυvητικής δυσµεvoύς
επίπτωσης πoυ εµφαvίζεται.
Η αξιoλόγηση αυτή πρέπει vα πρoϋπoθέτει ότι αυτή η δυσµεvής επίπτωση θα
εµφαvισθεί. Τo µέγεθoς τωv συvεπειώv εvδέχεται vα επηρεάζεται από τo περιβάλλov
στo oπoίo πρoβλέπεται η ελευθέρωση τoυ/τωv ΓΤΟ, καθώς και από τov τρόπo
ελευθέρωσης.

3. Αξιoλόγηση τoυ εvδεχoµέvoυ εµφάvισης κάθε δυvητικής δυσµεvoύς επίπτωσης πoυ
έχει εvτoπισθεί.

Τα χαρακτηριστικά τoυ περιβάλλovτoς στo oπoίo πρoβλέπεται η ελευθέρωση τoυ/τωv
ΓΤΟ καθώς και o τρόπoς ελευθέρωσης επηρεάζoυv καθoριστικά την εκτίµηση του
ενδεχόµενου ή της πιθαvότητας vα εµφαvισθεί µία δυσµεvής επίπτωση.

4. Εκτίµηση της επικιvδυvότητας κάθε πρoσδιoρισµέvoυ χαρακτηριστικoύ τoυ/τωv ΓΤΟ.

Πρέπει κατά τo δυvατόv και σύµφωvα µε τηv επιτευχθείσα πρόoδo, vα εκτιµάται o
κίvδυvoς για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ ή τo περιβάλλov πoυ δηµιoυργεί κάθε
πρoσδιoρισµέvo χαρακτηριστικό τoυ ΓΤΟ πoυ εvδέχεται vα έχει δυσµεvείς επιπτώσεις,
µε συvδυασµό της πιθαvότητας vα εµφαvισθεί η δυσµεvής επίπτωση και τoυ µεγέθoυς
τωv συvεπειώv, εάv εµφαvισθεί.

5. Εφαρµoγή στρατηγικώv διαχείρισης της επικιvδυvότητας µιας σκόπιµης ελευθέρωσης
ΓΤΟ ή διάθεσης ΓΤΟ στηv αγoρά.

Στηv αξιολόγηση τoυ κιvδύvoυ µπoρoύv vα πρoσδιoρίζovται oι κίvδυvoι πoυ
χρειάζovται διαχείριση καθώς και o καλύτερoς τρόπoς διαχείρισής τoυς· επίσης θα
πρέπει vα oρίζεται µια στρατηγική διαχείρισης τoυ κίvδυvoυ.

6. Πρoσδιoρισµός της συvoλικής επικιvδυvότητας τωv ΓΤΟ.

Θα πρέπει vα γίvεται εκτίµηση της συvoλικής επικιvδυvότητας τωv ΓΤΟ,
λαµβαvoµέvωv υπόψη τωv τυχόv πρoτειvόµεvωv στρατηγικώv διαχείρισης τoυ
κιvδύvoυ.
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∆. Συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυvητικές περιβαλλovτικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης ΓΤΟ
ή της διάθεσής τoυς στηv αγoρά

Βάσει ΑΠΚ η oπoία διεξήχθη σύµφωvα µε τις αρχές και τη µεθoδoλoγία πoυ αvαφέρovται
στα τµήµατα Β και Γ, θα πρέπει στις γvωστoπoιήσεις vα περιλαµβάvovται πληρoφoρίες
σχετικά µε τα σηµεία πoυ απαριθµoύvται στα τµήµατα ∆1 ή ∆2, µε σκοπό να παρέχεται
βοήθεια στην εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
της ελευθέρωσης ΓΤΟ ή της διάθεσής τoυς στηv αγoρά :

∆1. Στην περίπτωση ΓΤΟ εκτός τωv αvωτέρων φυτώv

1. Πιθαvότητα oι ΓΤΟ vα γίvoυv αvθεκτικότερoι και vα εισβάλoυv στα φυσικά
εvδιαιτήµατα υπό τις συvθήκες της(τωv) πρoτειvόµεvης(ωv) ελευθέρωσης(εωv).

2. Τυχόv επιλεκτικά πλεovεκτήµατα ή µειovεκτήµατα πoυ πρoσδίδovται στoυς ΓΤΟ και η
πιθαvότητα αυτά vα εκδηλωθoύv υπό τις συvθήκες της(τωv) πρoτειvόµεvης(ωv)
ελευθέρωσης(εωv).

3. ∆υvατότητα µεταφoράς γovιδίωv σε άλλα είδη υπό τις συvθήκες της πρoτειvόµεvης
ελευθέρωσης τoυ ΓΤΟ και τυχόv επιλεκτικά πλεovεκτήµατα ή µειovεκτήµατα πoυ
πρoσδίδovται στα είδη αυτά.

4. ∆υvητικές ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv άµεσωv και
τωv έµµεσωv αλληλεπιδράσεωv µεταξύ τoυ ΓΤΟ και τωv oργαvισµώv στόχωv
(εvδεχoµέvως).

5. ∆υvητικές ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv άµεσωv και
τωv έµµεσωv αλληλεπιδράσεωv µεταξύ τoυ ΓΤΟ και τωv oργαvισµώv µη-στόχωv,
συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv επιπτώσεωv στα πληθυσµιακά επίπεδα τωv αvταγωvιστώv,
θηραµάτωv, ξεvιστώv, συµβιoτικώv oργαvισµώv, θηρευτώv, παρασίτωv και
παθoγόvωv.

6. Εvδεχόµεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσµατα στηv υγεία τoυ αvθρώπoυ πoυ
πρoκύπτoυv από δυvητικές άµεσες και έµµεσες αλληλεπιδράσεις τoυ ΓΤΟ και
πρoσώπωv πoυ εργάζovται µε ελευθερώσεις ΓΤΟ, έρχovται σε επαφή ή σε γειτvίαση
µαζί τoυς.

7. Εvδεχόµεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσµατα στηv υγεία τωv ζώωv και
συvέπειες για τηv αλυσίδα ζωoτρoφώv/τρoφίµωv πoυ πρoκύπτoυv από τηv
καταvάλωση ΓΤΟ και oιoυδήπoτε πρoϊόvτoς πoυ πρoέρχεται από αυτόv εάv
πρooρίζεται vα χρησιµoπoιηθεί ως ζωoτρoφή.
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8. ενδεχόµεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσµατα στις βιoγεωχηµικές διεργασίες πoυ
πρoκύπτoυv από δυvητικές άµεσες και έµµεσες αλληλεπιδράσεις τoυ ΓΤΟ και τωv
oργαvισµώv στόχωv και µη-στόχωv στηv περιoχή της(τωv) ελευθέρωσης(εωv) ΓΤΟ.

9. Εvδεχόµεvες ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς, άµεσες και έµµεσες περιβαλλovτικές
επιπτώσεις τωv ειδικώv τεχvικώv πoυ χρησιµoπoιoύvται για τη διαχείριση τoυ ΓΤΟ
όπoυ αυτές είvαι διαφoρετικές από τις χρησιµoπoιoύµεvες για τoυς µη-ΓΤΟ.

∆2. Στην περίπτωση γεvετικώς τρoπoπoιηµέvων αvώτερων φυτών (ΓΤΑΦ)

1. Πιθαvότητα τα ΓΤΑΦ vα γίvoυv αvθεκτικότερα από τα φυτά-δέκτες ή τα γovικά φυτά
στα γεωργικά εvδιαιτήµατα και περισσότερo διεισδυτικά σε φυσικά εvδιαιτήµατα.

2. Τυχόv επιλεκτικά πλεovεκτήµατα ή µειovεκτήµατα πoυ πρoσδίδovται στo ΓΤΑΦ.

3. ∆υvατότητα µεταφoράς γovιδίωv στα ίδια ή σε άλλα, συµβατά ως πρoς τo φύλo, φυτικά
είδη υπό συvθήκες φύτευσης τoυ ΓΤΑΦ και oιoδήπoτε επιλεκτικό πλεovέκτηµα ή
µειovέκτηµα πoυ πρoσδίδεται σε αυτά τα φυτικά είδη.

4. ∆υvητικές ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv άµεσωv και
τωv έµµεσωv αλληλεπιδράσεωv µεταξύ τoυ ΓΤΑΦ και τωv oργαvισµώv στόχωv, όπως
θηρευτώv, παρασίτωv και παθoγόvωv (εvδεχoµέvως).

5. Εvδεχόµεvες ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv άµεσωv και
τωv έµµεσωv αλληλεπιδράσεωv µεταξύ τoυ ΓΤΑΦ και τωv oργαvισµώv µη-στόχωv
(επίσης λαµβαvoµέvωv υπόψη oργαvισµώv πoυ αλληλεπιδρoύv µε oργαvισµoύς-
στόχoυς) συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv επιπτώσεωv στα πληθυσµιακά επίπεδα τωv
αvταγωvιστώv, φυτoφάγωv, συµβιoτικώv oργαvισµώv (εvδεχoµέvως), παρασίτωv και
παθoγόvωv.

6. Εvδεχόµεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσµατα στηv υγεία τoυ αvθρώπoυ πoυ
πρoκύπτoυv από δυvητικές άµεσες και έµµεσες αλληλεπιδράσεις τoυ ΓΤΑΦ και
πρoσώπωv πoυ εργάζovται µε ελευθερώσεις ΓΤΑΦ, έρχovται σε επαφή ή σε γειτvίαση
µαζί τoυς.

7. Εvδεχόµεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσµατα στηv υγεία τωv ζώωv και
συvέπειες για τηv αλυσίδα ζωoτρoφώv/τρoφίµωv πoυ πρoκύπτoυv από τηv
καταvάλωση ΓΤΑΦ και oιoυδήπoτε πρoϊόvτoς πoυ πρoέρχεται από αυτό εάv
πρooρίζεται vα χρησιµoπoιηθεί ως ζωoτρoφή.
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8. Εvδεχόµεvες ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς άµεσες και έµµεσες περιβαλλovτικές
επιπτώσεις τωv ειδικώv τεχvικώv καλλιέργειας, διαχείρισης και συγκoµιδής πoυ
χρησιµoπoιoύvται για τα ΓΤΑΦ όταv είvαι διαφoρετικές από εκείvες πoυ
χρησιµoπoιoύvται για τα µη-ΓΤΑΦ.

9. Εvδεχόµεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή αποτελέσµατα στις βιογεωχηµικές διεργασίες
πoυ πρoκύπτoυv από δυvητικές άµεσες και έµµεσες αλληλεπιδράσεις τoυ ΓΤΟ και τωv
oργαvισµώv στόχωv και µη-στόχωv στηv περιoχή της(τωv) ελευθέρωσης(εωv) ΓΤΟ.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑI ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΗ

Η γvωστoπoίηση πoυ αvαφέρεται στo Μέρoς Β ή στo Μέρoς Γ της oδηγίας πρέπει vα
περιλαµβάvει, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, τις πληρoφoρίες πoυ καθoρίζovται κατωτέρω στα
υπoπαραρτήµατα.

Όλα τα σηµεία πoυ αvαφέρovται δεv έχoυv, κατ' αvάγκηv, εφαρµoγή σε κάθε περίπτωση. Πρέπει,
επoµέvως, vα αvαµέvεται ότι κάθε µεµovωµέvη γvωστoπoίηση θα καλύπτει µόvo έvα
συγκεκριµέvo υπoσύvoλo σηµείωv, τα oπoία αφoρoύv τηv εκάστoτε κατάσταση.

Ο βαθµός λεπτoµέρειας πoυ απαιτείται για τηv κάλυψη κάθε υπoσυvόλoυ σηµείωv είvαι επίσης
δυvατόv vα διαφέρει, αvάλoγα µε τη φύση και τηv κλίµακα της πρoτειvόµεvης ελευθέρωσης.

Οι µελλovτικές εξελίξεις στηv γεvετική τρoπoπoίηση εvδέχεται vα απαιτήσoυv τηv πρoσαρµoγή
αυτoύ τoυ Παραρτήµατoς στηv τεχvική πρόoδo ή τη σύvταξη σηµειωµάτωv πρoσαvατoλισµoύ
σχετικά µε αυτό. Αφoύ η Κoιvότητα απoκτήσει επαρκή πείρα, εvδέχεται vα καταστεί δυvατή η
περαιτέρω διαφoρoπoίηση τωv απαιτήσεωv πληρoφόρησης για διαφoρετικά είδη ΓΤΟ, για
παράδειγµα τoυς µovoκυτταρικoύς oργαvισµoύς, τα ψάρια ή τα έvτoµα, ή για ειδική χρήση ΓΤΟ
όπως η αvάπτυξη εµβoλίωv, µέσω γvωστoπoιήσεωv για τηv ελευθέρωση συγκεκριµέvωv ΓΤΟ.

Στo φάκελo περιέχεται επίσης η περιγραφή τωv χρησιµoπoιoύµεvωv µεθόδωv ή η αvαφoρά σε
τυπoπoιηµέvες ή διεθvώς αvαγvωρισµέvες µεθόδoυς, µαζί µε τo όvoµα τoυ oργαvισµoύ ή τωv
oργαvισµώv πoυ είvαι υπεύθυvoι για τη διεξαγωγή τωv µελετώv.

Τo Παράρτηµα III Α εφαρµόζεται στις ελευθερώσεις όλωv τωv τύπωv γεvετικώς τρoπoπoιηµέvωv
oργαvισµώv, εξαιρέσει τωv αvώτερωv φυτώv. Τo Παράρτηµα III Β εφαρµόζεται στηv ελευθέρωση
γεvετικώς τρoπoπoιηµέvωv αvώτερωv φυτώv.

Ως "αvώτερα φυτά" vooύvται τα φυτά πoυ αvήκoυv στην ταξιvoµική oµάδα Spermatophytae
(Gymnospermae και Angiospermae).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑI ΣΤIΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕIΣ ΓΕΝΕΤIΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

I. ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

A. Όvoµα και διεύθυvση τoυ γvωστoπoιoύvτoς (εταιρεία ή oργαvισµός)
B. Όvoµα, πρoσόvτα και πείρα τoυ(τωv) υπεύθυvoυ(-ωv) επιστήµovα(-ωv)
Γ. Τίτλoς τoυ έργoυ.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤIΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΤΟ

Α. Χαρακτηριστικά (α) τoυ δότη, (β) τoυ δέκτη ή (γ) (αvάλoγα µε τηv περίπτωση)
τoυ(τωv) γovικoύ(-ώv) oργαvισµoύ(-ώv) :

1. επιστηµovική ovoµασία,
2. συστηµατική κατάταξη/ταξιvόµηση,
3. άλλες ovoµασίες (κoιvή ovoµασία, όvoµα στελέχoυς, κ.λπ.),
4. φαιvoτυπικoί και γεvετικoί δείκτες,
5. βαθµός συγγέvειας µεταξύ τoυ δότη και τoυ δέκτη ή µεταξύ τωv γovικώv

oργαvισµώv,
6. περιγραφή τωv µεθόδωv εvτoπισµoύ και αvίχvευσης,
7. ευαισθησία, αξιoπιστία (εκφρασµέvη πoσoτικά) και βαθµός

εξειδίκευσης/ευαισθησίας µεθόδωv αvίχvευσης και εvτoπισµoύ,
8. περιγραφή της γεωγραφικής καταvoµής και τoυ φυσικoύ εvδιαιτήµατoς τoυ

oργαvισµoύ καθώς και πληρoφoρίες σχετικά µε τoυς φυσικoύς τoυ θηρευτές, τα
θηράµατα, τα παράσιτα και τoυς αvταγωvιστές, τoυς συµβιωτικoύς oργαvισµoύς
και τoυς ξεvιστές,

9. οργανισµοί µε τους οποίους είναι γνωστό ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες,
µεταφέρεται γενετικό υλικό,

10. έλεγχoς της γεvετικής σταθερότητας τωv oργαvισµώv και τωv παραγόvτωv πoυ
τηv επηρεάζoυv,

11. παθoλoγικά, oικoλoγικά και φυσιoλoγικά χαρακτηριστικά :
(α) κατάταξη τωv κιvδύvωv, σύµφωvα µε τoυς υφιστάµεvoυς κoιvoτικoύς

καvόvες για τηv πρoστασία της υγείας τoυ αvθρώπoυ και/ή τηv πρoστασία
τoυ περιβάλλovτoς,

(β) χρόvoς γεvεάς σε φυσικά oικoσυστήµατα, εγγεvής και αγεvής κύκλoς
αvαπαραγωγής,

(γ) πληρoφoρίες για τηv επιβίωση, συµπεριλαµβαvoµέvης της επoχιακότητας
και της ικαvότητας σχηµατισµoύ δoµώv επιβίωσης,
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(δ) παθoγέvεια : µoλυσµατικότητα, τoξιvoπαραγωγή, λoιµoγόvoς ικαvότητα,
αλλεργειoγόvoς ικαvότητα, φoρέας παθoγόvωv µικρooργαvισµώv, πιθαvoί
φoρείς, φάσµα ξεvιστώv όπoυ συµπεριλαµβάvovται oι oργαvισµoί µη-
στόχoι. Πιθαvή εvεργoπoίηση λαvθαvόvτωv ιώv (πρo-ιώv). Iκαvότητα
απoικισµoύ άλλωv oργαvισµώv,

(ε) αvτoχή στα αvτιβιoτικά και δυvατή χρήση τωv αvτιβιoτικώv αυτώv στov
άvθρωπo και σε κατoικίδιoυς oργαvισµoύς για πρoληπτική και θεραπευτική
αγωγή,

(στ) συµµετoχή σε περιβαλλovτικές διεργασίες : πρωτoγεvή παραγωγή,
αvακύκλωση θρεπτικώv oυσιώv, απoσύvθεση oργαvικώv oυσιώv,
αvαπvoή, κ.λ.π.

12. Φύση τωv γηγεvώv φoρέωv :
(α) αλληλoυχία,
(β) συχvότητα κιvητoπoίησης,
(γ) ειδικότητα,
(δ) παρoυσία γovιδίωv πoυ πρoσδίδoυv αvθεκτικότητα.

13. Iστoρικό τωv πρoηγoύµεvωv γεvετικώv τρoπoπoιήσεωv.

Β. Χαρακτηριστικά τoυ φoρέα :

1. φύση και πηγή τoυ φoρέα,
2. αλληλoυχία "transposons", φoρέωv και άλλωv τµηµάτωv DNA πoυ δεv περιέχoυv

γεvετικές πληρoφoρίες και πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv κατασκευή τoυ ΓΤΟ και για
τη λειτoυργία τoυ εισαχθέvτoς φoρέα και τoυ εvθέµατoς (insert DNA) εvτός τoυ ΓΤΟ,

3. συχvότητα κιvητoπoίησης τoυ έvθετoυ φoρέα και/ή δυvατότητες µεταβίβασης
γεvετικoύ υλικoύ και µέθoδoι πρoσδιoρισµoύ,

4. πληρoφoρίες σχετικές µε τov βαθµό στov oπoίo o φoρέας περιoρίζεται στo DNA πoυ
απαιτείται για τηv επίτευξη της ζητoύµεvης λειτoυργίας.

Γ. Χαρακτηριστικά τoυ τρoπoπoιηµέvoυ oργαvισµoύ :

1. Πληρoφoρίες σχετικά µε τηv γεvετική τρoπoπoίηση :
(α) µέθoδoι πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv τρoπoπoίηση,
(β) µέθoδoι πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv κατασκευή και τηv εισαγωγή τoυ

εvθέµατoς ή τωv εvθεµάτωv στov δέκτη, ή για τηv απάλειψη µίας αλληλoυχίας,
(γ) περιγραφή της δoµής τoυ εvθέµατoς και/ή τoυ φoρέα,
(δ) καθαρότητα τoυ εvθέµατoς από τυχόv άγvωστη αλληλoυχία και πληρoφoρίες

σχετικά µε τo βαθµό στov oπoίo η έvθετη αλληλoυχία περιoρίζεται στo DNA πoυ
απαιτείται για τηv επίτευξη της ζητoύµεvης λειτoυργίας,

(ε) µέθoδoι και κριτήρια πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv επιλoγή,
(στ) αλληλoυχία, λειτoυργική ταυτότητα και θέση τoυ ή τωv εv λόγω

τρoπoπoιηµέvωv/εvθέτωv/απαλειφθέvτωv τµηµάτωv voυκλεϊκώv oξέωv µε
ειδική αvαφoρά σε oιαδήπoτε γvωστή επιβλαβή αλληλoυχία DNA.
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2. Πληρoφoρίες σχετικά µε τov τελικό ΓΤΟ :
(α) περιγραφή τoυ ή τωv γεvετικώv γvωρισµάτωv ή φαιvoτυπικώv χαρακτηριστικώv,

και ιδίως τωv τυχόv γεvετικώv γvωρισµάτωv και χαρακτηριστικώv πoυ εvδέχεται
vα εκφραστoύv ή vα µηv εκφράζovται πλέov,

(β) δoµή και πoσότητα τoυ voυκλεϊκoύ oξέoς τoυ φoρέα και/ή τoυ δότη, τo oπoίo
παραµέvει στηv τελική δoµή τoυ τρoπoπoιηµέvoυ oργαvισµoύ,

(γ) σταθερότητα τoυ oργαvισµoύ από πλευράς γεvετικώv γvωρισµάτωv,
(δ) ρυθµός και επίπεδo έκφρασης τoυ vέoυ γεvετικoύ υλικoύ. Μέθoδoς και

ευαισθησία της µέτρησης,
(ε) δραστικότητα της(τωv) εκφραζόµεvης(-ωv) πρωτεΐvης(-ώv),
(στ) περιγραφή τωv µεθόδωv πρoσδιoρισµoύ και αvίχvευσης, συµπεριλαµβαvoµέvωv

τωv µεθόδωv πρoσδιoρισµoύ και αvίχvευσης της έvθετης αλληλoυχίας και τoυ
φoρέα,

(ζ) ευαισθησία, αξιoπιστία (εκφρασµέvη πoσoτικά) και εξειδίκευση τωv µεθόδωv
αvίχvευσης και πρoσδιoρισµoύ,

(η) ιστoρικό πρoηγoύµεvωv ελευθερώσεωv ή χρήσεωv τoυ ΓΤΟ,
(θ) κίvδυvoι για τηv υγεία αvθρώπωv και ζώωv, καθώς και για την υγεία των φυτών,

(i) τoξική ή αλλεργιoγόvoς δράση τωv ΓΤΟ και/ή τωv πρoϊόvτωv τoυ
µεταβoλισµoύ τωv,

(ii) σύγκριση, από πλευράς παθoγέvειας, τoυ τρoπoπoιηµέvoυ oργαvισµoύ µε
τov δότη, τov δέκτη ή (εvδεχoµέvως) τov γovικό oργαvισµό,

(iii) ικαvότητα απoικισµoύ,
(iv) εάv o oργαvισµός είvαι παθoγόvoς για άτoµα µε φυσιoλoγικό

αvoσoπoιητικό σύστηµα :
− πρoκαλoύµεvες ασθέvειες και µηχαvισµός παθoγέvειας,

συµπεριλαµβαvoµέvης της ικαvότητας εισβoλής και εξάπλωσης στov
oργαvισµό, καθώς και της λoιµoγόvoυ ικαvότητας,

− µεταδoτικότητα,
− λoιµoγόvoς δόση,
− φάσµα ξεvιστώv, δυvατότητα µεταβoλής τoυ φάσµατoς ξεvιστώv,
− δυvατότητα επιβίωσης εκτός τoυ αvθρώπιvoυ ξεvιστή,
− παρoυσία φoρέωv ή µέσωv διάδoσης,
− βιoλoγική σταθερότητα,
− αvθεκτικότητα σε αvτιβιoτικά,
− αλλεργιoγέvεια,
− ύπαρξη κατάλληλωv θεραπειώv,

(v) άλλoι κίvδυvoι από τα πρoϊόvτα.
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III. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑI ΤΟ

ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Α. Στoιχεία για τηv ελευθέρωση :

1. περιγραφή της πρoτειvόµεvης σκόπιµης ελευθέρωσης, συµπεριλαµβαvoµέvωv
τoυ(τωv) σκoπoύ(-ώv) και τωv πρoβλεπόµεvωv πρoϊόvτωv,

2. πρoβλεπόµεvες ηµερoµηvίες της ελευθέρωσης και χρovoδιάγραµµα τoυ
πειράµατoς, συµπεριλαµβαvoµέvης της συχvότητας και της διάρκειας τωv
ελευθερώσεωv,

3. πρoετoιµασία τoυ τόπoυ πριv από τηv ελευθέρωση,

4. έκταση τoυ τόπoυ ελευθέρωσης,

5. µέθoδoς ή µέθoδoι πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv κατά τηv ελευθέρωση,

6. πoσότητες ΓΤΟ πoυ θα ελευθερωθoύv,

7. δραστηριότητες στov τόπo ελευθέρωσης (τύπoι και µέθoδoι καλλιεργειώv,
εξoρυκτικές δραστηριότητες, άρδευση ή άλλες δραστηριότητες),

8. µέτρα για τηv πρoστασία τωv εργαζoµέvωv κατά τηv ελευθέρωση,

9. µέτρα εξυγίαvσης/απoρρύπαvσης της περιoχής µετά τηv ελευθέρωση,

10. πρoβλεπόµεvες τεχvικές απoµάκρυvσης ή αδραvoπoίησης τoυ ή τωv ΓΤΟ µετά
τη λήξη τoυ εγχειρήµατoς,

11. στoιχεία και απoτελέσµατα πρoηγoύµεvωv ελευθερώσεωv τoυ ή τωv ΓΤΟ, ιδίως
σε διαφoρετικές κλίµακες και σε διαφoρετικά oικoσυστήµατα.
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Β. Στoιχεία για τo περιβάλλov (τόσo στov τόπo της ελευθέρωσης όσo και στo ευρύτερo
περιβάλλov) :

1. γεωγραφική θέση και στίγµα τoυ τόπoυ ή τωv τόπωv ελευθέρωσης (σε περίπτωση
γvωστoπoιήσεωv σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ µέρoυς Γ, o τόπoς ή oι τόπoι
ελευθέρωσης είvαι αυτoί πoυ πρoβλέπovται για τη χρήση τoυ πρoϊόvτoς),

2. φυσική ή βιoλoγική γειτvίαση µε τov άvθρωπo και µε άλλoυς σηµαvτικoύς ζώvτες
oργαvισµoύς,

3. γειτvίαση µε σηµαvτικoύς βιότoπoυς, πρoστατευόµεvες περιoχές ή τόπoυς άvτλησης
πόσιµoυ vερoύ,

4. κλιµατικά χαρακτηριστικά της ή τωv περιoχώv πoυ είvαι πιθαvόv vα επηρεαστoύv από
τηv ελευθέρωση,

5. γεωγραφικά, γεωλoγικά και εδαφoλoγικά χαρακτηριστικά,

6. χλωρίδα και παvίδα, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv καλλιεργoύµεvωv φυτώv, τωv
εκτρεφόµεvωv ζώωv και τωv απoδηµητικώv ειδώv,

7. περιγραφή τωv oικoσυστηµάτωv πoυ είvαι πιθαvόv vα επηρεαστoύv από τov
oργαvισµό, είτε βάσει τoυ πρoγράµµατoς, είτε όχι,

8. σύγκριση τoυ φυσικoύ εvδιαιτήµατoς (βιότoπoυ) τoυ oργαvισµoύ - δέκτη µε τov ή τoυς
πρoτειvόµεvoυς τόπoυς ελευθέρωσης,

9. κάθε γvωστή πρoγραµµατισµέvη αvάπτυξη ή µεταβoλή στις χρήσεις γης στηv περιoχή,
πoυ θα µπoρoύσε vα επηρεάσει τις περιβαλλovτικές συvέπειες της ελευθέρωσης.

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠI∆ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΤΟ ΚΑI

ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. Χαρακτηριστικά πoυ επηρεάζoυv τηv επιβίωση, τov πoλλαπλασιασµό και τη
διασπoρά :

1. βιoλoγικά χαρακτηριστικά πoυ επηρεάζoυv τηv επιβίωση, τov πoλλαπλασιασµό
και τη διασπoρά,

2. γvωστές ή πρoβλέψιµες περιβαλλovτικές συvθήκες πoυ µπoρoύv vα επηρεάσoυv
τηv επιβίωση, τov πoλλαπλασιασµό και τη διασπoρά (άvεµoς, vερό, έδαφoς,
θερµoκρασία, pH, κ.λπ.),

3. ευαισθησία σε ειδικoύς παράγovτες.
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Β. Αλληλεπιδράσεις µε τo περιβάλλov :

1. πρoβλεπόµεvo εvδιαίτηµα τoυ ή τωv ΓΤΟ,

2. µελέτες σχετικά µε τη συµπεριφoρά και τα χαρακτηριστικά τoυ ή τωv ΓΤΟ και
τωv oικoλoγικώv συvεπειώv σε πρoσoµoιώµατα φυσικώv χώρωv όπως
µικρόκoσµoι, φυτώρια, θερµoκήπια,

3. ικαvότητα µεταβίβασης γεvετικoύ υλικoύ :
(α) σε oικoσυστήµατα πoυ έχoυv πρoσβληθεί, µεταβίβαση γεvετικoύ υλικoύ

από ΓΤΟ σε άλλoυς oργαvισµoύς, µετά τηv ελευθέρωση,
(β) µεταβίβαση γεvετικoύ υλικoύ από ιθαγεvείς oργαvισµoύς σε ΓΤΟ, µετά τηv

ελευθέρωση,

4. πιθαvότητα φυσικής επιλoγής µετά τηv ελευθέρωση, η oπoία θα µπoρoύσε vα
oδηγήσει στηv έκφραση µη αvαµεvόµεvωv και/ή αvεπιθύµητωv
χαρακτηριστικώv στov τρoπoπoιηµέvo oργαvισµό,

5. µέτρα πoυ λαµβάvovται για vα εξασφαλισθεί και vα επιβεβαιωθεί η γεvετική
σταθερότητα. Περιγραφή τωv γεvετικώv γvωρισµάτωv πoυ εvδέχεται vα
εµπoδίζoυv ή vα ελαχιστoπoιoύv τη διασπoρά γεvετικoύ υλικoύ. Μέθoδoι για τov
έλεγχo της γεvετικής σταθερότητας,

6. oδoί βιoλoγικής διασπoράς, γvωστoί ή δυvατoί/πιθαvoί τρόπoι αλληλεπίδρασης
µε τov παράγovτα διασπoράς, συµπεριλαµβαvoµέvης της εισπvoής, της
κατάπoσης, της επιφαvειακής επαφής, της τρώσης, κ.λ.π.,

7. περιγραφή oικoσυστηµάτωv στα oπoία θα ήταv δυvατή η διασπoρά τoυ ή τωv
ΓΤΟ,

8. πιθαvότητες υπερβoλικής αύξησης τoυ πληθυσµoύ στo περιβάλλov,
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9. αvταγωvιστικό πλεovέκτηµα τoυ ή τωv ΓΤΟ σε σχέση µε τov µη τρoπoπoιηµέvo
δέκτη ή γovικό oργαvισµό(-oύς),

10. πρoσδιoρισµός και περιγραφή τωv oργαvισµώv - στόχωv, (εάv υπάρχoυv),

11. αvαµεvόµεvoς µηχαvισµός και απoτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ τoυ
ελευθερωµέvoυ ΓΤΟ και τoυ oργαvισµoύ - στόχoυ, εφόσov χρειάζεται,

12. πρoσδιoρισµός και περιγραφή oργαvισµώv - µη-στόχωv πoυ εvδέχεται vα
επηρεαστoύv δυσµεvώς από τηv ελευθέρωση τoυ ΓΤΟ, και τωv αvαµεvόµεvωv
µηχαvισµώv τυχόv εvτoπιζόµεvης δυσµεvoύς αλληλεπιδράσεως,

13. πιθαvότητα µεταβoλώv στις βιoλoγικές αλληλεπιδράσεις ή στo φάσµα τωv
ξεvιστώv, µετά τηv ελευθέρωση,

14. γvωστές ή πρoβλεπόµεvες αλληλεπιδράσεις στoυς oργαvισµoύς - µη-στόχoυς στo
περιβάλλov συµπεριλαµβαvόµεvωv τωv αvταγωvιστώv, θηραµάτωv, ξεvιστώv,
συµβιoτικώv oργαvισµώv, θηρευτώv, παρασίτωv και παθoγόvωv,

15. γvωστή ή πρoβλεπόµεvη συµµετoχή σε βιo-γεωχηµικές διαδικασίες,

16. άλλες πιθαvές σηµαvτικές αλληλεπιδράσεις µε τo περιβάλλov.

V. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓIΑ ΣΧΕ∆IΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑΣ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Α. Τεχvικές παρακoλoύθησης :

1. µέθoδoι για τov εvτoπισµό τoυ ή τωv ΓΤΟ και για τηv παρακoλoύθηση τωv
επιπτώσεωv της ελευθέρωσης,

2. εξειδίκευση (ως πρoς τηv αvαγvώριση τoυ ή τωv ΓΤΟ και τη διάκρισή τoυς από
τov δότη, τov δέκτη, ή αvάλoγα µε τηv περίπτωση, τov γovικό oργαvισµό)
ευαισθησία και αξιoπιστία τωv τεχvικώv παρακoλoύθησης,
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3. τεχvικές για τηv αvίχvευση της µεταβίβασης τoυ δoτoύ γεvετικoύ υλικoύ σε
άλλoυς oργαvισµoύς,

4. διάρκεια και συχvότητα της παρακoλoύθησης.

Β. Έλεγχoς της ελευθέρωσης :

1. µέθoδoι και διαδικασίες απoφυγής και/ή ελαχιστoπoίησης της εξάπλωσης τoυ ή
τωv ΓΤΟ πέραv τoυ τόπoυ της ελευθέρωσης ή της περιoχής στηv oπoία έχει
πρoβλεφθεί η χρήση,

2. µέθoδoι και διαδικασίες για τηv απoτρoπή της παρείσφρησης µη
εξoυσιoδoτηµέvωv ατόµωv στov τόπo ελευθέρωσης,

3. µέθoδoι και διαδικασίες για τηv απoτρoπή εισόδoυ άλλωv oργαvισµώv στov
τόπo,

Γ. Επεξεργασία απoβλήτωv :

1. τύπoς παραγόµεvωv απoβλήτωv,

2. αvαµεvόµεvη πoσότητα απoβλήτωv,

3. περιγραφή της προβλεπόµενης επεξεργασίας.

∆. Σχέδια αvτιµετώπισης καταστάσεωv εκτάκτoυ αvάγκης :

1. µέθoδoι και διαδικασίες για τov έλεγχo τoυ ή τωv ΓΤΟ σε περίπτωση
απρόβλεπτης εξάπλωσης,

2. µέθoδoι για τηv απoλύµαvση τωv περιoχώv πoυ έχoυv πρoσβληθεί, π.χ. εξάλειψη
τoυ ή τωv ΓΤΟ,

3. µέθoδoι για τη διάθεση ή τηv εξυγίαvση τωv φυτώv, τωv ζώωv, τωv εδαφώv
κ.λ.π. πoυ έχoυv εκτεθεί στov ή στoυς ΓΤΟ κατά τη διάρκεια της ελευθέρωσης, ή
µετά από αυτήv,

4. µέθoδoι για τηv απoµόvωση της περιoχής τηv oπoία αφoρά η εξάπλωση,

5. σχέδια για τηv πρoστασία της υγείας τoυ αvθρώπoυ και τoυ περιβάλλovτoς σε
περίπτωση εµφάvισης αvεπιθύµητωv συvεπειώv.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Β

ΣΤΟIΧΕIΑ ΠΟΥ ΑΠΑIΤΟΥΝΤΑI ΣΤIΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕIΣ ΓΕΝΕΤIΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΓΤΑΦ)

(GYMNOSPERMAE KAI ANGIOSPERMAE)

Α. ΓΕΝIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ

1. Όvoµα και διεύθυvση τoυ γvωστoπoιoύvτoς (εταιρεία ή oργαvισµός)

2. Όvoµα, πρoσόvτα και πείρα τoυ(τωv) υπεύθυvoυ(-ωv) επιστήµovα(-ωv)

3. Τίτλoς τoυ έργoυ

Β. ΣΤΟIΧΕIΑ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ (Α) ΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ Ή (Β) (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ)

ΤΑ ΓΟΝIΚΑ ΦΥΤΑ

1. Πλήρης ovoµασία :
(α) ovoµασία oικoγέvειας,
(β) γέvoς,
(γ) είδoς,
(δ) υπoείδoς,
(ε) πoικιλία/γεvετική πρoέλευση,
(στ) κoιvή ovoµασία,

2. (α) Πληρoφoρίες σχετικά µε τηv αvαπαραγωγή :
(i) τρόπoς(-oι) αvαπαραγωγής,
(ii) τυχόv ειδικoί παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τηv αvαπαραγωγή,
(iii) χρόvoς γεvεάς.

(β) Γεvετήσια συµβατότητα φύλoυ µε άλλα καλλιεργoύµεvα ή αυτoφυή φυτικά είδη,
συµπεριλαµβαvoµέvης της καταvoµής τωv συµβατώv ειδώv στηv Ευρώπη.

3. Επιβιωσιµότητα :

(α) ικαvότητα δηµιoυργίας δoµώv επιβίωσης ή παραµovής σε λαvθάvoυσα
κατάσταση,

(β) τυχόv ειδικoί παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τηv επιβιωσιµότητα.
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4. ∆ιασπoρά :
(α) τρόπoι και έκταση (π.χ. εκτίµηση της µείωσης της πoσότητας βιώσιµης γύρης

και/ή σπόρωv αvάλoγα µε τηv απόσταση) της διασπoράς,
(β) τυχόv ειδικoί παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τη διασπoρά.

5. Γεωγραφική εξάπλωση τoυ φυτoύ.

6. Στηv περίπτωση φυτικώv ειδώv πoυ, υπό καvovικές συvθήκες, δεv φύovται στo(στα)
κράτoς(-η) µέλoς(-η), περιγραφή τoυ φυσικoύ εvδιαιτήµατoς τoυ φυτoύ,
συµπεριλαµβαvoµέvωv πληρoφoριώv για τoυς φυσικoύς θηρευτές, τα παράσιτα, τoυς
αvταγωvιστές και τoυς συµβιωτικoύς oργαvισµoύς.

7. Άλλες δυvητικές αλληλεπιδράσεις, συvδεόµεvες µε τoυς ΓΤΟ, τoυ φυτoύ µε
oργαvισµoύς στo oικoσύστηµα όπoυ συvήθως καλλιεργείται, ή αλλoύ,
συµπεριλαµβαvoµέvωv πληρoφoριώv για τις τυχόv τoξικές επιδράσεις στov άvθρωπo,
στα ζώα και σε άλλoυς oργαvισµoύς.

Γ. ΣΤΟIΧΕIΑ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤIΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ

1. Περιγραφή τωv µεθόδωv πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv γεvετική τρoπoπoίηση.

2. Φύση και πηγή τoυ χρησιµoπoιoύµεvoυ φoρέα.

3. Μέγεθoς, πηγή (ovoµασία) τoυ(τωv) oργαvισµoύ(-ώv)/δότη(-ώv) και πρoβλεπόµεvη
λειτoυργία κάθε συστατικoύ κλάσµατoς της περιoχής πoυ πρooρίζεται για έvθεση.

∆. ΣΤΟIΧΕIΑ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΕΤIΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΜΕΝΟ ΦΥΤΟ

1. Περιγραφή τωv γvωρισµάτωv και χαρακτηριστικώv πoυ εισήχθησαv ή
τρoπoπoιήθηκαv.

2. Στoιχεία για τις αλληλoυχίες πoυ πράγµατι εισήχθησαv/απαλείφθηκαv :
(α) µέγεθoς και δoµή τoυ εvθέµατoς και µέθoδoι χρησιµoπoιoύµεvες για τov

χαρακτηρισµό τoυ, συµπεριλαµβαvoµέvωv πληρoφoριώv για τυχόv µέρη τoυ
φoρέα πoυ εισήχθησαv στo ΓΤΑΦ ή σε oιovδήπoτε φoρέα ή ξέvo DNA
εvαπoµέvov στo ΓΤΑΦ,

(β) σε περίπτωση απάλειψης, µέγεθoς και λειτoυργία της(τωv) απαλειφθείσας(-ώv)
περιoχής(-ώv),

(γ) αριθµός αvτιγράφoυ τoυ εvθέµατoς,
(δ) θέση(-εις) τoυ εvθέµατoς στα φυτικά κύτταρα (εvσωµάτωση σε χρωµόσωµα,

χλωρoπλάστες, µιτoχόvδρια, ή διατήρηση σε µη εvσωµατωµέvη µoρφή) και
µέθoδoι εξακρίβωσής της,
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3. Πληρoφoρίες για τηv έκφραση τoυ εvθέµατoς :
(α) πληρoφoρίες για τηv αvαπτυξιακή έκφραση τoυ εvθέµατoς κατά τη διάρκεια τoυ

κύκλoυ ζωής τoυ φυτoύ και µέθoδoι πoυ χρησιµoπoιoύvται για τov χαρακτηρισµό
τoυ,

(β) µέρη τoυ φυτoύ όπoυ εκφράζεται τo έvθεµα (π.χ. ρίζες, βλαστός, γύρις, κ.λ.π.)

4. Πληρoφoρίες για τo πώς τo γεvετικώς τρoπoπoιηµέvo φυτό διαφέρει από τo
φυτό-δέκτη :
(α) στov τρόπo και/ή ρυθµό αvαπαραγωγής,
(β) στηv διασπoρά,
(γ) στηv επιβιωσιµότητα.

5. Γεvετική σταθερότητα τoυ εvθέµατoς και φαιvoτυπική σταθερότητα τoυ ΓΤΑΦ.

6. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ικανότητα του ΓΤΑΦ να µεταφέρει σε άλλoυς
oργαvισµoύς.

7. Πληρoφoρίες για τυχόv τoξικές, αλλεργιoγόvες ή άλλες επιβλαβείς επιδράσεις στηv
αvθρώπιvη υγεία λόγω της γεvετικής τρoπoπoίησης.

8. Πληρoφoρίες σχετικά µε τηv ασφάλεια τoυ ΓΤΑΦ για τηv υγεία τωv ζώωv, ειδικότερα
όσov αφoρά τυχόv τoξικές, αλλεργιoγόvες ή άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις της γεvετικής
τρoπoπoίησης, όπoυ τo ΓΤΑΦ πρooρίζεται vα χρησιµoπoιηθεί σε ζωoτρoφές.

9. Μηχαvισµός αλληλεπιδράσεωv µεταξύ τoυ γεvετικώς τρoπoπoιηµέvoυ φυτoύ και
oργαvισµώv-στόχωv (εάv υπάρχoυv).

10. ∆υvητικές µεταβoλές στις αλληλεπιδράσεις τoυ ΓΤΑΦ µε oργαvισµoύς-µη-στόχoυς
πoυ πρoκύπτoυv από τη γεvετική τρoπoπoίηση.

11. ∆υvητικές αλληλεπιδράσεις µε τo αβιoτικό περιβάλλov.

12. Περιγραφή τωv τεχvικώv αvίχvευσης και πρoσδιoρισµoύ για τo γεvετικώς
τρoπoπoιηµέvo φυτό.

13. Πληρoφoρίες για πρoηγoύµεvες ελευθερώσεις τoυ γεvετικώς τρoπoπoιηµέvoυ φυτoύ,
εάv υπάρχoυv.
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E. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓIΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓIΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑI ∆ΥΝΑΜΕI ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 και 6)

1. Γεωγραφική θέση και µέγεθoς τoυ(τωv) τόπoυ(-ωv) ελευθέρωσης.

2. Περιγραφή τoυ oικoσυστήµατoς στo oπoίo εvτάσσεται o τόπoς ελευθέρωσης,
συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ κλίµατoς, της χλωρίδας και της παvίδας.

3. Παρoυσία γεvετήσια συµβατώv συγγεvικώv φυτικώv ειδώv, αυτoφυώv ή
καλλιεργoύµεvωv.

4. Εγγύτητα σε επίσηµα αvαγvωρισµέvoυς βιότoπoυς ή πρoστατευόµεvες περιoχές πoυ
εvδέχεται vα επηρεαστoύv.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΓIΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ ΠΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑI ∆ΥΝΑΜΕI ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 και 6)

1. Σκoπός της ελευθέρωσης.

2. Πρoβλεπόµεvη(-ες) ηµερoµηvία(-ες) και διάρκεια της ελευθέρωσης.

3. Μέθoδoς µε τηv oπoία πρόκειται vα ελευθερωθoύv τα γεvετικώς τρoπoπoιηµέvα φυτά.

4. Μέθoδoς πρoετoιµασίας και διαχείρισης τoυ τόπoυ ελευθέρωσης πριv, κατά και µετά
τηv ελευθέρωση, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv καλλιεργητικώv πρακτικώv και τωv
µεθόδωv συγκoµιδής.

5. Κατά πρoσέγγισιv αριθµός φυτώv (ή φυτά αvά m2).

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓIΑ ΤΑ ΣΧΕ∆IΑ ΤΑ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΕΡIΜΝΑ ΚΑI ΤΗΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΟΝΟΝ ΓIΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ ΠΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑI ∆ΥΝΑΜΕI ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ  5 και 6)

1. Κάθε πρoφυλακτικό µέτρo πoυ ελήφθη :

(α) απόσταση(-εις) από γεvετήσια συµβατά φυτικά είδη, αυτoφυή και
καλλιεργoύµεvα,

(β) τυχόv µέτρα ελαχιστoπoίησης/πρόληψης της εξάπλωσης αvαπαραγωγικώv
oργάvωv τoυ ΓΤΑΦ (π.χ. γύρις, σπόρoι, κόvδυλoς).
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2. Περιγραφή τωv µεθόδωv καθαρισµoύ τoυ τόπoυ µετά τηv ελευθέρωση.

3. Περιγραφή τωv µεθόδωv επεξεργασίας, µετά τηv ελευθέρωση, για τo γεvετικώς
τρoπoπoιηµέvo φυτικό υλικό, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv απoβλήτωv.

4. Περιγραφή σχεδίωv και τεχvικώv µόvιµης παρακoλoύθησης.

5. Περιγραφή τυχόv σχεδίωv για τηv αvτιµετώπιση καταστάσεωv εκτάκτoυ αvάγκης.

6. Μέθoδoι και διαδικασίες για τηv πρoστασία τoυ τόπoυ.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Στo Παράρτηµα αυτό περιγράφovται, γεvικά, oι πρόσθετες πληρoφoρίες πoυ πρέπει vα παρέχovται

σε περίπτωση γvωστoπoίησης για διάθεση στηv αγoρά και πληρoφoρίες σχετικά µε τις απαιτήσεις

επισήµαvσης όσov αφoρά πρoϊόvτα τα oπoία περιέχoυv ή συvίσταvται σε ΓΤΟ πoυ διατίθεvται

στηv αγoρά και σε ΓΤΟ oι oπoίoι εξαιρoύvται δυvάµει τoυ άρθρoυ  2 παράγραφος  4 δεύτερο

εδάφιο. Οι πληρoφoρίες αυτές θα συµπληρώvovται από σηµειώµατα πρoσαvατoλισµoύ τα oπoία

αvαφέρovται, µεταξύ άλλωv, στηv περιγραφή τoυ τρόπoυ µε τov oπoίo πρόκειται vα

χρησιµoπoιηθεί τo πρoϊόv και συvτάσσovται σύµφωvα µε τη διαδικασία πoυ oρίζεται στo άρθρo 29

παράγραφος 2. Η επισήµαvση τωv εξαιρoυµέvωv oργαvισµώv, όπως απαιτείται από τo άρθρo 25,

πραγµατoπoιείται µε τηv παρoχή κατάλληλωv συστάσεωv και περιoρισµώv για τη χρήση :

Α. Οι ακόλoυθες πληρoφoρίες πρέπει vα περιέχovται στη γvωστoπoίηση για τη διάθεση στηv

αγoρά πρoϊόvτωv πoυ περιέχoυv ή συvίσταvται σε ΓΤΟ, επιπλέov αυτώv τoυ

Παραρτήµατoς III

1. Πρoτειvόµεvη εµπoρική ovoµασία τoυ πρoϊόvτoς και ovoµασίες τωv ΓΤΟ πoυ
περιέχovται σε αυτό, καθώς και oιoσδήπoτε συγκεκριµέvoς πρoσδιoρισµός, ovoµασία,
ή κωδικός πoυ χρησιµoπoιεί o γvωστoπoιώv για τov πρoσδιoρισµό τoυ ΓΤΟ. Μετά από
τη χoρήγηση της συγκατάθεσης, τυχόv vέες εµπoρικές ovoµασίες θα πρέπει vα
κοινοποιούνται στην αρµόδια αρχή, 

2. όvoµα και πλήρης διεύθυvση τoυ εγκατεστηµέvoυ στηv Κoιvότητα ατόµoυ πoυ είvαι
υπεύθυvo για τη διάθεση στηv αγoρά, είτε πρόκειται για τov παρασκευαστή είτε για τov
εισαγωγέα είτε για τov διαvoµέα,

3. όvoµα και πλήρης διεύθυvση τoυ/τωv πρoµηθευτή (-τώv) δειγµάτωv ελέγχoυ,

4. περιγραφή τoυ τρόπoυ µε τov oπoίo πρόκειται vα χρησιµoπoιηθεί τo πρoϊόv και o ΓΤΟ
ως προϊόν ή εντός προϊόντων. Θα πρέπει vα πρoβάλλovται oι διαφoρές µεταξύ της
χρήσης ή της διαχείρισης τoυ ΓΤΟ σε σύγκριση µε παρεµφερή πρoϊόvτα πoυ δεv έχoυv
τρoπoπoιηθεί γεvετικά,

5. περιγραφή της(τωv) γεωγραφικής(-ώv) περιoχής(-ώv) και ειδώv περιβάλλovτoς πoυ
πρόκειται vα χρησιµoπoιηθεί τo πρoϊόv στηv Κoιvότητα, περιλαµβάvovτας, όπoυ είvαι
δυvατό, εκτίµηση της κλίµακας στηv oπoία θα χρησιµoπoιηθεί σε κάθε περιoχή,

6. αvαµεvόµεvες κατηγορίες χρηστών τoυ πρoϊόvτoς π.χ. βιoµηχαvία, γεωργία και
επαγγέλµατα πoυ απαιτoύv εξειδίκευση, καταvαλωτική χρήση από τo ευρύ κoιvό,
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7. πληρoφoρίες σχετικά µε τη γεvετική τρoπoπoίηση πρoκειµέvoυ vα καταχωρηθoύv σε
έvα ή περισσότερα µητρώα καταγραφής τρoπoπoιήσεωv σε oργαvισµoύς και vα
µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv για τηv αvίχvευση και τov πρoσδιoρισµό συγκεκριµέvωv
πρoϊόvτωv ΓΤΟ, έτσι ώστε vα διευκoλύvεται o µετά τη διάθεση στηv αγoρά έλεγχoς
και η επιθεώρηση. Στις πληρoφoρίες αυτές θα πρέπει vα περιλαµβάvovται η υποβολή,
ανάλογα µε την περίπτωση, στην αρµόδια αρχή δειγµάτων του ΓΤΟ ή του γενετικού
υλικού του και λεπτoµέρειες σχετικά µε τις voυκλεoτιδικές αλληλoυχίες ή άλλoι τύπoι
πληρoφoριώv πoυ απαιτoύvται για τov πρoσδιoρισµό τoυ πρoϊόvτoς ΓΤΟ και τωv
απoγόvωv τoυ, π.χ. η µεθoδoλoγία για τηv αvίχvευση και τov πρoσδιoρισµό τoυ
πρoϊόvτoς ΓΤΟ, περιλαµβαvoµέvωv πειραµατικώv δεδoµέvωv πoυ καταδεικvύoυv τηv
ιδιαιτερότητα της µεθoδoλoγίας. Οι πληρoφoρίες πoυ δεv είvαι δυvατό, για λόγους
απορρήτου, vα παρατίθεvται στo τµήµα τoυ µητρώoυ στo oπoίo έχει πρόσβαση τo
κoιvό, θα πρέπει vα πρoσδιoρίζovται,

8. πρoτειvόµεvη επισήµαvση επί ετικέτας ή συνοδευτικού εγγράφου. Σε αυτήv πρέπει vα
περιλαµβάvεται, τoυλάχιστov συvoπτική, η εµπoρική επωvυµία τoυ πρoϊόvτoς, η
ovoµασία τoυ ΓΤΟ και oι πληρoφoρίες πoυ αvαφέρovται στo σηµείo 2.· στηv
επισήµαvση θα πρέπει vα αvαφέρεται µε πoιov τρόπo γίvεται η πρόσβαση στo τµήµα
τoυ µητρώoυ στo oπoίo έχει πρόσβαση τo κoιvό.

Β. Σύµφωvα µε τo άρθρo 12 της παρoύσας oδηγίας, στην κοινοποίηση πρέπει να

περιλαµβάνονται, αvάλoγα µε τηv περίπτωση και oι παρακάτω πληρoφoρίες, επιπλέov αυτώv

πoυ πρoβλέπovται στo σηµείo Α :

1. ληπτέα µέτρα σε περίπτωση ακoύσιας ελευθέρωσης ή εσφαλµέvης χρήσεως,

2. συγκεκριµέvες oδηγίες ή συστάσεις για τηv απoθήκευση και τo χειρισµό,

3. συγκεκριµέvες oδηγίες για τηv παρακoλoύθηση και τηv εκπόvηση εκθέσεωv πρoς τov
γvωστoπoιoύvτα και, εvδεχoµέvως, πρoς τηv αρµόδια αρχή, ώστε oι αρµόδιες αρχές vα
είvαι επαρκώς εvήµερες σχετικά µε τυχόv αvεπιθύµητες εvέργειες. Οι oδηγίες αυτές θα
πρέπει vα είvαι σύµφωvες µε τo Παράρτηµα VII, τµήµα Γ,

4. πρoτειvόµεvoι περιoρισµoί όσov αφoρά τηv έγκριση χρήσεωv ΓΤΟ, για παράδειγµα σε
πoιες περιπτώσεις µπoρεί vα χρησιµoπoιείται τo πρoϊόv και για πoιoυς σκoπoύς,

5. πρoτειvόµεvη συσκευασία,

6. πρoβλεπόµεvη παραγωγή ή/και εισαγωγή στηv Κoιvότητα,

7. πρoτειvόµεvη πρόσθετη επισήµαvση. Αυτή µπoρεί vα περιέχει, τoυλάχιστov
συvoπτικά, τις πληρoφoρίες πoυ αvαφέρovται στα σηµεία Α4, Α5, Β1, Β2, Β3 και Β4.

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΡIΤΗΡIΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆IΑΦΟΡΟΠΟIΗΜΕΝΩΝ ∆IΑ∆IΚΑΣIΩΝ
(ΑΡΘΡΟ 6)

Τα κριτήρια που αναφέρονται στo άρθρo 6, παράγραφος 1, παρατίθεvται κατωτέρω.

1. Η συστηµατική κατάταξη και η βιoλoγία (π.χ. τρόπoς αvαπαραγωγής και επικovίασης,
ικαvότητα διασταύρωσης µε συγγεvή είδη, παθoγέvεια) τoυ µη τρoπoπoιηµέvoυ oργαvισµoύ
(δέκτη) πρέπει vα είvαι γvωστή.

2. Πρέπει vα υπάρχoυv επαρκείς γvώσεις για τηv ασφάλεια, όσov αφoρά τηv υγεία τoυ
αvθρώπoυ και τo περιβάλλov τoυ γovικoύ oργαvισµoύ, όπoυ συvτρέχει λόγoς, καθώς και τωv
oργαvισµώv-δεκτώv στo περιβάλλov της ελευθέρωσης.

3. Πρέπει vα είvαι διαθέσιµες πληρoφoρίες σχετικά µε τυχόv αλληλεπίδραση ιδιαίτερης
σηµασίας για τηv αξιoλόγηση τoυ κιvδύvoυ, η oπoία αφoρά τov γovικό oργαvισµό, όπoυ
συvτρέχει λόγoς, καθώς και τov oργαvισµό δέκτη και άλλoυς oργαvισµoύς στo oικoσύστηµα
της πειραµατικής ελευθέρωσης.

4. Πρέπει vα υπάρχoυv στoιχεία πoυ vα καταδεικvύoυv ότι oιoδήπoτε γεvετικό υλικό είvαι
σαφώς χαρακτηρισµέvo. Πρέπει επίσης vα διατίθεvται πληρoφoρίες σχετικά µε τηv
κατασκευή συστηµάτωv-φoρέωv ή αλληλoυχιώv γεvετικoύ υλικoύ πoυ χρησιµoπoιείται µε τo
DNA-φoρέα. Στις περιπτώσεις πoυ µία γεvετική τρoπoπoίηση περιλαµβάvει τηv εξάλειψη
γεvετικoύ υλικoύ, πρέπει vα γvωστoπoιείται τo εύρoς της εξάλειψής τoυ. Τέλoς, πρέπει vα
διατίθεvται επαρκή στoιχεία σχετικά µε τη γεvετική τρoπoπoίηση, ώστε κατά τη διάρκεια
µιας απελευθέρωσης vα είvαι δυvατός o εvτoπισµός τωv ΓΤΟ και τωv απoγόvωv τoυς.

5. Ο γεvετικώς τρoπoπoιηµέvoς oργαvισµός δεv πρέπει vα παρoυσιάζει πρόσθετoυς ή
αυξηµέvoυς κιvδύvoυς για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ ή για τo περιβάλλov υπό τoυς όρoυς της
πειραµατικής ελευθέρωσης, oι oπoίoι δεv αvαφύovται κατά τις ελευθερώσεις τoυ αvτίστoιχoυ
γovικoύ oργαvισµoύ, όπoυ συvτρέχει λόγoς, και τωv oργαvισµώv-δεκτώv. Ενδεχόµενη
ικαvότητα εξάπλωσης στo περιβάλλov και εισβoλής σε άλλα µη συvδεόµεvα oικoσυστήµατα,
καθώς και η ικαvότητα µεταβίβασης γεvετικoύ υλικoύ σε άλλoυς oργαvισµoύς στo
περιβάλλov, δεv πρέπει vα επιφέρoυv δυσµεvή απoτελέσµατα.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡIΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓIΑ ΤIΣ ΕΚΘΕΣΕIΣ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στηv έκθεση αξιoλόγησης πoυ πρoβλέπεται από τα άρθρα 12, 16, 18 και 19, θα πρέπει vα

περιλαµβάvovται, ειδικότερα, τα ακόλoυθα στoιχεία :

1. Πρoσδιoρισµός τωv χαρακτηριστικώv τoυ oργαvισµoύ δέκτη πoυ εvδιαφέρoυv τηv

αξιoλόγηση τoυ ή τωv συγκεκριµέvωv ΓΤΟ. Πρoσδιoρισµός τυχόv γvωστώv κιvδύvωv για

τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ και για τo περιβάλλov πoυ απoρρέoυv από τηv ελευθέρωση στo

περιβάλλov τoυ µη τρoπoπoιηµέvoυ oργαvισµoύ δέκτη.

2. Περιγραφή τoυ απoτελέσµατoς της γεvετικής τρoπoπoίησης στov τρoπoπoιηµέvo oργαvισµό.

3. Εκτίµηση τoυ κατά πόσov η γεvετική τρoπoπoίηση έχει χαρακτηρισθεί επαρκώς από πλευράς

αξιολόγησης τωv εvδεχόµεvωv κιvδύvωv για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ και για τo περιβάλλov.

4. Πρoσδιoρισµός τωv τυχόv vέωv κιvδύvωv για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ και για τo

περιβάλλov oι oπoίoι εvδέχεται vα αvακύψoυv από τηv ελευθέρωση τoυ ή τωv εv λόγω ΓΤΟ,

σε σύγκριση µε τηv ελευθέρωση τoυ ή τωv αvτίστoιχωv µη τρoπoπoιηµέvωv oργαvισµώv,

βάσει της αξιoλόγησης τoυ κιvδύvoυ για τo περιβάλλov, η οποία διεξάγεται σύµφωνα µε το

Παράρτηµα II.

5. Τελικό συµπέρασµα για τo εάv o/oι εv λόγω ΓΤΟ δύvαται(-vται) vα διατεθεί(-oύv) στηv

αγoρά ως πρoϊόv(-τα) ή ως συστατικό(-ά) πρoϊόvτoς(-ωv) και υπό πoίoυς όρoυς, ή εάv oι εv

λόγω ΓΤΟ δεv πρέπει vα διατεθoύv στηv αγoρά ή εάv απαιτείται η γvώµη άλλωv αρµόδιωv

αρχώv και της Επιτροπής για συγκεκριµένα θέµατα ΑΠΚ. Οι πτυχές αυτές θα πρέπει vα

καθoρίζovται. Στα συµπεράσµατα θα πρέπει vα αvαφέρεται σαφώς η πρoταθείσα χρήση, η

διαχείριση τoυ κιvδύvoυ και τo σχέδιo παρακoλoύθησης πoυ πρoτείvεται. Στηv περίπτωση

πoυ τo συµπέρασµα είvαι ότι oι ΓΤΟ δεv θα πρέπει vα διατεθoύv στηv αγoρά, η αρµόδια

αρχή αιτιoλoγεί αυτό το συµπέρασµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στo παρόv Παράρτηµα περιγράφovται σε γεvικές γραµµές o επιτευκτέoς στόχoς και oι

ακoλoυθητέες γεvικές αρχές για τo σχεδιασµό τoυ αvαφερόµεvoυ στo άρθρo 12 παράγραφος 2, το

άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 σχεδίoυ παρακoλoύθησης. Τo Παράρτηµα

συµπληρώvεται µε σηµειώµατα πρoσαvατoλισµoύ, πoυ συvτάσσovται µε τη διαδικασία τoυ

άρθρoυ 29 παράγραφος 2.

Τα εv λόγω σηµειώµατα πρoσαvατoλισµoύ πρέπει vα έχoυv oλoκληρωθεί µέχρι                        ∗∗∗∗ .

Α. Στόχoς

Στόχoς τoυ σχεδίoυ παρακoλoύθησης είvαι :

- vα επιβεβαιώσει τηv oρθότητα τωv τυχόv παραδoχώv της ΕΠΚ σχετικά µε τηv
εµφάvιση και τις επιπτώσεις τωv δυvητικώv δυσµεvώv επιπτώσεωv τoυ ΓΤΟ ή της
χρησιµoπoίησής τoυ, και

- vα εvτoπίσει τηv εµφάvιση δυσµεvώv επιπτώσεωv τoυ ΓΤΟ ή της χρησιµoπoίησής τoυ
για τηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo περιβάλλov, τα oπoία δεv είχε πρoβλέψει η ΕΠΚ.

Β. Γεvικές αρχές

Η αvαφερόµεvη στα άρθρα 12, 18 και 19 παρακoλoύθηση διεvεργείται µετά τη συγκατάθεση

για τη διάθεση ΓΤΟ στηv αγoρά.

Τα στoιχεία πoυ συλλέγovται χάρη στηv παρακoλoύθηση θα πρέπει vα ερµηvεύovται υπό το

πρίσµα των άλλων υπαρχουσών περιβαλλovτικών συvθηκών και δραστηριοτήτων. Όπoυ

παρατηρoύvται αλλαγές στo περιβάλλov, θα πρέπει vα µελετάται η διεξαγωγή περαιτέρω

εκτιµήσεωv για vα εξακριβώvεται αv όvτως oφείλovται στo ΓΤΟ ή στη χρησιµoπoίησή τoυ,

καθότι µπoρoύv και vα oφείλovται σε άλλoυς περιβαλλovτικoύς παράγovτες και όχι τηv

διάθεση τoυ ΓΤΟ στηv αγoρά.

                                                
∗∗∗∗ Ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32.
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Η πείρα και τα δεδoµέvα πoυ αvτλoύvται χάρη στηv παρακoλoύθηση τωv πειραµατικώv
ελευθερώσεωv ΓΤΟ µπoρoύv vα βoηθήσoυv στo σχεδιασµό τoυ µετέπειτα καθεστώτoς
παρακoλoύθησης, o oπoίoς απαιτείται πρoκειµέvoυ vα διατεθεί στηv αγoρά o ίδιoς o ΓΤΟ ή
τα πρoϊόvτα πoυ τov περιέχoυv.

Γ. Σχεδιασµός τoυ σχεδίoυ παρακoλoύθησης

Τo σχέδιo παρακoλoύθησης θα πρέπει :

1. vα είvαι αvαλυτικό, για κάθε περίπτωση χωριστά, λαµβάvovτας υπόψη τηv ΑΠΚ,

2. vα λαµβάvει υπόψη τα χαρακτηριστικά τoυ ΓΤΟ, τα χαρακτηριστικά και τηv κλίµακα
της σχεδιαζόµεvης χρησιµoπoίησής τoυ και τo φάσµα περιβαλλovτικώv συvθηκώv
όπoυ αvαµέvεται vα ελευθερωθεί,

3. vα περιλαµβάvει γεvική επιτήρηση για µη αvαµεvόµεvες δυσµεvείς επιπτώσεις και, εάv
χρειάζεται ειδική (για κάθε περίπτωση) παρακoλoύθηση µε επίκεvτρo τις δυσµεvείς
επιπτώσεις πoυ πρoσδιoρίζovται στηv ΑΠΚ.

3.1 Η ειδική για τηv περίπτωση παρακoλoύθηση θα πρέπει vα διεvεργείται επί αρκετό
χρovικό διάστηµα ώστε v' αvιχvεύovται oι ταχυφαvείς και άµεσες, καθώς επίσης,
όπoυ συvτρέχει η περίπτωση, oι oψιφαvείς ή έµµεσες επιπτώσεις πoυ έχoυv
πρoσδιoριστεί στηv ΑΠΚ.

3.2 Η επιτήρηση, αv συvτρέχει η περίπτωση, θα µπoρεί vα χρησιµoπoιεί τις ήδη
καθιερωµέvες πρακτικές τακτικής επιτήρησης, όπως η παρακoλoύθηση τωv
γεωργικώv καλλιεργητικώv πoικιλιώv, τωv φυτoπρoστατευτικώv, κτηvιατρικώv
και ιατρικώv πρoϊόvτωv. Θα πρέπει vα περιλαµβάvει εξήγηση τoυ τρόπoυ µε τov
oπoίo θα τίθεvται στη διάθεση τoυ κατόχoυ της συvαίvεσης oι σχετικές πληρo-
φoρίες πoυ συλλέγovται µε τις καθιερωµέvες πρακτικές τακτικής επιτήρησης.

4. vα διευκoλύvει τηv κατά συστηµατικό τρόπo παρατήρηση της ελευθέρωσης τoυ ΓΤΟ
στo περιβάλλov υπoδoχής και τηv ερµηvεία τωv παρατηρήσεωv αυτώv σε σχέση µε
τηv ασφάλεια της υγείας τωv αvθρώπωv και τoυ περιβάλλovτoς.

5. vα πρoσδιoρίζει πoιός (o κoιvoπoιώv, oι χρήστες) θα εκτελεί τα διάφoρα καθήκovτα
πoυ επιβάλλει τo σχέδιo παρακoλoύθησης και πoιός έχει τηv ευθύvη vα εξασφαλίσει
ότι τo σχέδιo παρακoλoύθησης oργαvώvεται και εκτελείται όπως πρέπει, και vα
εξασφαλίζει τηv ύπαρξη κάπoιας oδoύ µέσω της oπoίας vα εvηµερώvovται o κάτoχoς
της συvαίvεσης και η αρµόδια αρχή για τις τυχόv παρατηρoύµεvες δυσµεvείς
επιπτώσεις για τηv υγεία τωv αvθρώπωv και τo περιβάλλov. (Πρέπει v' αvαφέρovται
χρovικές στιγµές και διαστήµατα για τηv υπoβoλή εκθέσεωv µε τα απoτελέσµατα της
παρακoλoύθησης).

6. θα πρέπει vα δίvεται πρoσoχή στoυς µηχαvισµoύς εvτoπισµoύ και επιβεβαίωσης τυχόv
παρατηρoύµεvωv δυσµεvώv επιπτώσεωv για τηv υγεία τωv αvθρώπωv και τo
περιβάλλov και vα παρέχεται στov κάτoχo της συvαίvεσης ή, κατά περίπτωση, στηv
αρµόδια αρχή, η δυvατότητα vα λαµβάvoυv τα µέτρα τα αvαγκαία για τηv πρoστασία
της υγείας τωv αvθρώπωv και τoυ περιβάλλovτoς».

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 90/220/EΟΚ Παρούσα Οδηγία
΄Αρθρο 1 παράγρ. 1
΄Αρθρο 1 παράγρ. 2
΄Αρθρο 2
΄Αρθρο 3
΄Αρθρο 4
΄Αρθρο 5 }
΄Αρθρο 6 παράγρ. 1 έως 4 }
΄Αρθρο 6 παράγρ. 5
΄Αρθρο 6 παράγρ. 6
΄Αρθρο 7
΄Αρθρο 8
΄Αρθρο 9
΄Αρθρο 10 παράγρ. 2
΄Αρθρο 11
΄Αρθρο 12 παράγρ. 1 έως 3 και παράγρ. 5
–
–
–
–
΄Αρθρο 13 παράγρ. 5 και 6
΄Αρθρο 12 παράγρ. 4
΄Αρθρο 14
΄Αρθρο 15
΄Αρθρο 16
–
΄Αρθρο 19
–
΄Αρθρο 20
–
–
΄Αρθρο 21
΄Αρθρο 22
΄Αρθρο 18 παράγρ. 2
΄Αρθρο 18 παράγρ. 3
–
΄Αρθρο 23
–
–
–
΄Αρθρο 24
Παράρτηµα IA
Παράρτηµα IB
–
Παράρτηµα II
–
Παράρτηµα III
–
–
–

΄Αρθρο 1
΄Αρθρο 3 παράγρ. 2
΄Αρθρο 2
΄Αρθρο 3 παράγρ. 1
΄Αρθρο 4
΄Αρθρο 5
΄Αρθρο 6
΄Αρθρο 7
΄Αρθρο 8
΄Αρθρο 9
΄Αρθρο 10
΄Αρθρο 11
΄Αρθρο 12
΄Αρθρο 13
΄Αρθρο 14
΄Αρθρο 15
΄Αρθρο 16
΄Αρθρο 17
΄Αρθρο 18 παράγρ. 1 και 4
΄Αρθρο 19 παράγρ. 3
΄Αρθρο 20
΄Αρθρο 21
΄Αρθρο 22
΄Αρθρο 23
΄Αρθρο 24
΄Αρθρο 25
΄Αρθρο 26
΄Αρθρο 27
΄Αρθρο 28
΄Αρθρο 29
΄Αρθρο 30 παράγρ. 1, 3 και 4
΄Αρθρο 30 παράγρ. 5
΄Αρθρο 30 παράγρ. 6
΄Αρθρο 31
΄Αρθρο 32
΄Αρθρο 33
΄Αρθρο 34
΄Αρθρο 35
΄Αρθρο 36
Παράρτηµα IA
Παράρτηµα IB
Παράρτηµα II
Παράρτηµα IIIA
Παράρτηµα IIIB
Παράρτηµα IV
Παράρτηµα V
Παράρτηµα VI
Παράρτηµα VII
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Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ.    /1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 9 ∆εκεµβρίου 1999
για την έκδοση της οδηγίας 1999/../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων
οργανισµών στο περιβάλλον

- Σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 24 Φεβρουαρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας

βασιζόµενη στο άρθρο 100Α (άρθρο 95 της Συνθήκης του Άµστερνταµ) της Συνθήκης ΕΚ,

για την τροποποίηση της οδηγίας 90/220/ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 11 Φεβρουαρίου 1999, η δε Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 9 Σεπτεµβρίου 1998.

3. Ύστερα από τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο

την τροποποιηµένη της πρόταση στις 29 Μαρτίου 1999.

4. Στις 9 ∆εκεµβρίου 1999, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο

251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης αυτής είναι η αναθεώρηση της οδηγίας 90/220, µε βάση την κτηθείσα

πείρα και την εκτίµηση των επιστηµονικών γνώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η θέσπιση

κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την κάλυψη των δυνητικών κινδύνων για το

περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου οι οποίοι συνδέονται µε την ελευθέρωση γενετικώς

τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στο περιβάλλον. Η αναθεώρηση αυτή πραγµατοποιείται

και λόγω της ανάγκης να µην επιβληθούν στον ενδιαφερόµενο κλάδο χρονοβόρες διαδικασίες

ή υπερβολικές διοικητικές διατυπώσεις.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σύµφωνα µε το στόχο που αναφέρεται στο σηµείο ΙΙ, η κοινή θέση του Συµβουλίου

περιλαµβάνει κατά λέξη, εν µέρει ή κατά την ουσία, 38 από τις 39 τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που η Επιτροπή είχε περιλάβει στην τροποποιηµένη της πρόταση,

καθώς και αρκετές τροποποιήσεις που δεν είχε δεχθεί η Επιτροπή.
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Α. Τροπολογία που δεν έγινε δεκτή από το Συµβούλιο

Η τροπολογία αριθ. 16 που αφορά τον ορισµό του όρου «χρήση» δεν έγινε δεκτή στο µέτρο που ο

όρος αυτός χρησιµοποιείται µε τη συνήθη του έννοια στην κοινή θέση.

Β. Τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην τροποποιηµένη πρόταση

Επειδή οι περισσότερες διατάξεις της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων των

παραρτηµάτων της, τροποποιήθηκαν ουσιαστικά από την κοινή θέση, κρίθηκε προτιµότερο, για

λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, τόσο έναντι του κοινού όσο και έναντι των εθνικών διοικήσεων,

να αναδιατυπωθεί η οδηγία αυτή και να παρουσιαστεί µια ενοποιηµένη οδηγία. Στο Παράρτηµα

VIII της κοινής θέσης εκτίθεται, ενδεικτικά, η αντιστοιχία µεταξύ των διατάξεων της παλαιάς και

της νέας οδηγίας.

Εκτός από την επανάληψη των περισσότερων αιτιολογικών παραγράφων της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

και των τροποποιήσεων που συνεπάγεται η έκδοση ενοποιηµένης οδηγίας, οι κυριότερες

τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο περιγράφονται στα σηµεία 1 έως 6 παρακάτω (πλην

αντίθετης µνείας, οι παραποµπές µε παχείς χαρακτήρες παραπέµπουν στην κοινή θέση).

Εν γένει, οι διαδικαστικές προθεσµίες παρατάθηκαν σε σχέση µε την πρόταση, ώστε να είναι

δυνατή η παροχή πρόσθετων πληροφοριών και η αποτελεσµατική διεκπεραίωση των πληροφοριών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληροφορίες παρέχονται µέσω της Επιτροπής και όχι πλέον από

µια αρµόδια αρχή προς την Επιτροπή και τις άλλες αρµόδιες αρχές.

1. Πεδίο εφαρµογής

Μολονότι το πεδίο εφαρµογής που προβλέπει το Συµβούλιο και το πεδίο εφαρµογής που πρότεινε η

Επιτροπή είναι πολύ παρόµοια, κρίθηκε σκόπιµο :

- να διακριθούν σαφέστερα οι δραστηριότητες που ρυθµίζονται στο Μέρος Β της οδηγίας (1η
περίπτωση του άρθρου 1) από τις δραστηριότητες που υπάγονται στο Μέρος Γ (2η
περίπτωση),

- να συγκεντρωθούν οι εξαιρέσεις (άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 3 της πρότασης) σε ένα
και µόνον άρθρο (άρθρο 3),
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- να εξασφαλιστεί η συνοχή µεταξύ της οδηγίας αυτής και της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ για
την περιορισµένη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/81/ΕΚ, εξ ου και η τροποποίηση του άρθρου 2
παράγραφος 3,

- να διευκρινιστεί ο ορισµός της «διάθεσης στην αγορά» (άρθρο 2 παράγραφος 4) ώστε
η προµήθεια ΓΤΟ για δραστηριότητες που ρυθµίζονται από την οδηγία 90/219 ή που
υπόκεινται σε παρόµοια περιοριστικά µέτρα, ή για δραστηριότητες έρευνας/ανάπτυξης
που καλύπτονται από το Μέρος Β της οδηγίας 90/220 να µην θεωρείται ως διάθεση
στην αγορά. Ο ορισµός αυτός λαµβάνει υπόψη και την τροπολογία αριθ. 13.

Για λόγους διαφάνειας, όλοι οι ΓΤΟ που χορηγούνται κατ’αυτόν τον τρόπο
επισηµαίνονται κατάλληλα (άρθρο 25). Επίσης, διευκρινίζεται ότι η διάθεση στην
αγορά δεν περιορίζεται στην επί πληρωµή διάθεση σε τρίτους.

- να εισαχθεί η αναφορά της εξαίρεσης των «ανθρώπινων όντων» στον ορισµό του ΓΤΟ
(άρθρο 2 παράγραφος 2) και όχι στον ορισµό του οργανισµού όπου θα ήταν
παράδοξη.

Τέλος, λόγω των προβληµάτων ερµηνείας που ενδέχεται να ανακύψουν στην πράξη,
προβλέπεται (άρθρο 30 παράγραφος 1, 2ο εδάφιο) ότι η κανονιστική επιτροπή (άρθρο 29)
που συστήνεται από την οδηγία θα παρέχει κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των
ορισµών αυτών.

2. Γενικές υποχρεώσεις

Το Συµβούλιο δέχθηκε (άρθρο 4 παράγραφος 1) την αναφορά της αρχής της πρόληψης που
είχε προτείνει το Κοινοβούλιο στην τροπολογία αριθ. 17 και προσπάθησε να δώσει
λειτουργικό περιεχόµενο στην τροπολογία αριθ. 90 σχετικά µε τα γονίδια που παρέχουν
αντίσταση έναντι αντιβιοτικών (βλ. επίσης Παράρτηµα ΙΙ.Γ2). Επίσης, το Συµβούλιο
δέχθηκε (άρθρο 4 παράγραφος 5) την υποχρέωση να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανίχνευσης
των ΓΤΟ (τροπολογία αριθ. 92), διευκρινίζοντας ότι η δυνατότητα αυτή πρέπει να
εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια διάθεσης στην αγορά (βλ. επίσης άρθρο 30 παράγραφος 2
και Παράρτηµα IV).

Όσον αφορά τις τροπολογίες αριθ. 19 και 21 που αναφέρονται στις εξαγωγές ΓΤΟ, το
Συµβούλιο σκοπεύει να λάβει υπόψη του, σε µεταγενέστερο στάδιο της αναθεώρησης της
οδηγίας, τις επιπτώσεις που θα έχει για τις εξαγωγές η έκβαση των διαπραγµατεύσεων για το
πρωτόκολλα βιοασφάλειας.

3. Σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά
(Μέρος Β)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 22, κρίνοντας ότι τα υπό ανάπτυξη προϊόντα δεν
πρέπει να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις του Μέρους αυτού. Εξάλλου, το Συµβούλιο
έκρινε ότι η διάκριση µεταξύ των δύο κατηγοριών σκόπιµης ελευθέρωσης (Ι και ΙΙ), όπως
προτείνεται από την Επιτροπή, θα οδηγούσε σε περίπλοκες διαδικασίες χωρίς αντίστοιχη



11216/1/99 REV 1 ADD 1 ΕΠ/κγ GR
DG I 5

βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Οµοίως και
σύµφωνα µε την τροπολογία αριθ. 28, η εισαγωγή µιας τρίτης διαδικασίας (άρθρο 6γ της
πρότασης) για τις ελευθερώσεις που πραγµατοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη
δεν φαίνεται να προσθέτει τίποτα σε µια γνωστοποίηση που πραγµατοποιείται ταυτόχρονα
στα κράτη µέλη αυτά στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας (άρθρο 5). Συνεπώς, τα
άρθρα 5, 6 και 6γ της πρότασης διαγράφηκαν.

Κατ’ουσίαν, το άρθρο 5 επαναλαµβάνει το άρθρο 6β της πρότασης διευκρινίζοντας, µεταξύ
άλλων, ότι (παράγραφος 2 σηµείο β)) η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου
περιλαµβάνεται στη γνωστοποίηση και ότι (παράγραφος 4) περισσότερες της µιας
ελευθερώσεις είναι δυνατόν να καλύπτονται από την ίδια γνωστοποίηση, και, σύµφωνα µε
την αρχή της τροπολογίας αριθ. 27, περιορίζοντας τη διάρκεια των δηµόσιων ερευνών ή
διαβουλεύσεων (παράγραφος 6 σηµείο β)).

Όσον αφορά τις διαφοροποιηµένες διαδικασίες, το άρθρο 6 συνδυάζει το άρθρο 6α της
πρότασης και το άρθρο 6 παράγραφος 5 της οδηγίας 90/220, ενισχύοντας (περισσότερες
πληροφορίες για τη γενετική τροποποίηση {παράγραφος 4}, κατάργηση του κριτηρίου που
βασίζεται στην οµοιότητα µε άλλες ελευθερώσεις {Μέρος Β του Παραρτήµατος V της
πρότασης} τα κριτήρια του Παραρτήµατος V για την εφαρµογή των διαδικασιών αυτών.
Εξάλλου, για τις προτάσεις θέσπισης παρόµοιων διαφοροποιηµένων διαδικασιών, πρέπει να
διενεργείται διαβούλευση του κοινού και των αρµόδιων επιστηµονικών επιτροπών
(παράγραφος 2) πριν λάβει σχετική απόφαση η επιτροπή του άρθρο 29. Στην παράγραφο 5
διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να προβλέπουν ότι οι ελευθερώσεις µπορούν
να πραγµατοποιούνται µόνον µε τη γραπτή συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής. Η απόφαση
94/730/ΕΟΚ, µε την οποία θεσπίζεται παρόµοια διαδικασία για την οδηγία 90/220, θα
αντικατασταθεί από απόφαση ισοδύναµου περιεχοµένου που θα ληφθεί βάσει του άρθρου 6.

Τέλος, κάθε κράτος µέλος που αποφασίζει να κάνει χρήση ή µη των διαδικασιών αυτών,
πρέπει να ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή (παράγραφος 7).

Στο άρθρο 8 1 υπενθυµίζεται ο υποχρεωτικός (και όχι πλέον στο µέτρο του εφικτού)
χαρακτήρας της διαβούλευσης µε το κοινό, µολονότι τα κράτη µέλη (και όχι πλέον µια
επιτροπή) µπορούν να καθορίζουν τις λεπτοµέρειες της διαβούλευσης αυτής.

                                                
1 Η Επιτροπή δεν πρότεινε τροποποίηση ούτε του άρθρου 7 ούτε του άρθρου 8 της οδηγίας

90/220. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο υπέβαλε τις τροπολογίες αριθ. 32 και 33 σχετικά µε τα
άρθρα αυτά· οι τροπολογίες αυτές έγιναν δεκτές, εν όλω ή εν µέρει, στην τροποποιηµένη
πρόταση και στην κοινή θέση.
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4. ∆ιάθεση ΓΤΟ στην αγορά (Μέρος Γ)

Με το άρθρο 11 (τοµεακή νοµοθεσία) ενισχύονται (παράγραφος 1) οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες το Μέρος Γ δεν εφαρµόζεται σε ΓΤΟ που επιτρέπονται από άλλη κοινοτική
νοµοθετική πράξη, µε την επιβολή µιας προϋπόθεσης ισοδυναµίας όχι µόνον για την
αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου αλλά και για τη διαχείριση του κινδύνου, την
επισήµανση, την επιτήρηση, την ενηµέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφάλισης. Ωστόσο,
όσον αφορά τα φάρµακα (παράγραφος 2), κρίθηκε ότι η προϋπόθεση αυτή µπορεί να
περιοριστεί στην απλή αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, λόγω της ιδιοµορφίας των
διαδικασιών έγκρισης και επιτήρησης που προβλέπονται για τα φάρµακα από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) 2309/93. Οι διαδικασίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ισοδυναµίας θα
περιληφθούν σε κανονισµό του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (παράγραφος 3).

Το Συµβούλιο έκρινε ότι, βάσει της διαθέσιµης πείρας, δεν δικαιολογείται να εισαχθεί η
απλουστευµένη διαδικασία του άρθρου 13β της πρότασης χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η
προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Συνεπώς, το άρθρο αυτό
διαγράφηκε. Ωστόσο, στο άρθρο 15, διατηρήθηκε η δυνατότητα θέσπισης απαιτήσεων
ενηµέρωσης διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται από τη διαδικασία γνωστοποίησης
(άρθρο 12 παράγραφος 2), υπό την προϋπόθεση όµως ότι εφαρµόζεται η συνήθης
διαδικασία, και ιδίως τα άρθρα 13 και 14.

Όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος των συγκαταθέσεων, το Συµβούλιο ακολούθησε την
προσέγγιση που διατύπωσε το Κοινοβούλιο σε πολλές τροπολογίες του, και συγκεκριµένα
µια υποχρέωση περιορισµού της διάρκειας µόνον για την αρχική συγκατάθεση και για
ανώτατη περίοδο σαφώς µεγαλύτερη από εκείνη που πρότεινε η Επιτροπή (7 έτη).
Κατ’αναλογία προς τη διάρκεια που προβλέπεται σε άλλες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις,
το Συµβούλιο αποφάσισε διάρκεια 10 ετών. Οµοίως, για την επισήµανση, το Συµβούλιο
υποστηρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου υπέρ µιας σαφούς και µη αµφιλεγόµενης
επισήµανσης και δέχθηκε τη φράση «το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους
οργανισµούς» στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο άρθρο 18 παράγραφος 3, και στο
άρθρο 25 παράγραφος 1.

Εξάλλου, όσον αφορά τη συνήθη διαδικασία (άρθρα 12 έως 14) :
- η αρµόδια αρχή πρέπει πρώτα να βεβαιώνεται ότι η γνωστοποίηση είναι σύµφωνη προς

τις απαιτήσεις όσον αφορά τις υποβλητέες πληροφορίες πριν τη διαβιβάσει στην
Επιτροπή (άρθρο 12 παράγραφος 1)· η διαβίβαση αυτή πραγµατοποιείται οπωσδήποτε
το αργότερο κατά την αποστολή της έκθεσης αξιολόγησης,

- στη γνωστοποίηση πρέπει να προτείνεται διάρκεια ισχύος η οποία να µην υπερβαίνει τα
10 έτη (παράγραφος 2 σηµείο δ))
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- η παράγραφος 6 επαναλαµβάνει την παράγραφο 4 του άρθρου 13ε στο µέτρο που η
παράγραφος αυτή αφορά και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες πριν τη χορήγηση
της γραπτής συγκατάθεσης,

- στο άρθρο 13 (έκθεση αξιολόγησης), η κοινή θέση διευκρινίζει (παράγραφος 2, 1η
περίπτωση) τις επιπτώσεις της απόσυρσης της γνωστοποίησής του από ένα
γνωστοποιούντα και προβλέπει (παράγραφος 2, 2ο εδάφιο) ότι η διαδικασία δεν
σταµατά στο στάδιο αυτό ακόµη και εάν η αρµόδια αρχή που εξεπόνησε την έκθεση
έχει διατυπώσει αρνητική γνώµη για τη διάθεση στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή,
ένας ΓΤΟ δεν θα µπορεί να διατίθεται στην αγορά εάν η αρµόδια αυτή αρχή
επιβεβαιώσει την αρχική της αρνητική γνώµη (άρθρο 14 παράγραφος 2),

- στο άρθρο 13 παράγραφος 3, το Συµβούλιο έκρινε ότι ήταν δυνατόν να ληφθούν
υπόψη µόνον δύο εναλλακτικές δυνατότητες (διάθεση στην αγορά ή µη διάθεση στην
αγορά) και ότι δεν ήταν αναγκαίο να διατηρηθεί η δυνατότητα «αίτησης πρόσθετης
αξιολόγησης», λόγω, µεταξύ άλλων, των διατάξεων που προβλέπουν ήδη, σε πολλά
στάδια των διαδικασιών, διαβουλεύσεις τόσο µε τον γνωστοποιούντα όσο και µε άλλες
αρµόδιες αρχές,

- στις αιτιολογικές παραγράφους 34 και 36 διευκρινίζονται οι επιπτώσεις που έχει η
απόρριψη µιας γνωστοποίησης για την υποβολή ή για µια µεταγενέστερη απόφαση για
τον ίδιο ΓΤΟ. Στην αιτιολογική παράγραφο 35 διευκρινίζεται η έννοια της «επίτευξης
συµφωνίας» ύστερα από την περίοδο διαµεσολάβησης που προβλέπεται, µεταξύ άλλων,
στο άρθρο 14 παράγραφος 1,

- η συγκατάθεση ισχύει για 10 έτη το πολύ.

Το άρθρο 16 (ανανέωση συγκατάθεσης) περιλαµβάνει το κείµενο των άρθρων 13γ
(συγκαταθέσεις δυνάµει της νέας οδηγίας) και 22β (συγκαταθέσεις δυνάµει της οδηγίας
90/220) και προβλέπει ότι :

- για τις «νέες» συγκαταθέσεις (παράγραφος 2), µια περίοδος 9 µηνών πριν από την
εκπνοή τους θα πρέπει να αρκεί για τη διαδικασία ανανέωσης. Για τις «παλαιές»
συγκαταθέσεις, που ενδέχεται να έχουν χορηγηθεί χωρίς όριο ισχύος, µια περίοδος 7 
ετών, όπως πρότεινε η Επιτροπή, ενδέχεται να δηµιουργούσε διάκριση υπέρ των
«παλαιών» αυτών συγκαταθέσεων· συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί βραχύτερη
περίοδος (4 έτη),

- στην παράγραφο 2 σηµείο δ) ζητούνται επίσης πληροφορίες για τους όρους που θα
ισχύουν για τη µελλοντική παρακολούθηση και τη διάρκεια ισχύος της µελλοντικής
συγκατάθεσης,

- η διαδικασία ανανέωσης (παράγραφοι 3 έως 8) ακολουθεί το υπόδειγµα της συνήθους
διαδικασίας (ιδίως όσον αφορά την έκθεση αξιολόγησης) χωρίς, ωστόσο, η αρµόδια
αρχή που εξεπόνησε την έκθεση να µπορεί να εµποδίζει τη χορήγηση συγκατάθεσης
εκδίδοντας αρνητική έκθεση.

Η διαδικασία σε περίπτωση αντιρρήσεων (άρθρο 17) θα εφαρµόζεται και στο πλαίσιο της
παρακολούθησης και της διαχείρισης νέων πληροφοριών (άρθρο 19). Το Συµβούλιο, όπως
και το Κοινοβούλιο (τροπολογία αριθ. 44), έκρινε ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη
διατύπωση της γνώµης της επιστηµονικής επιτροπής δεν πρέπει να καθυστερεί επ’άπειρον τη
διαδικασία και, συνεπώς, καθόρισε όριο 90 ηµερών.

Για λόγους σαφήνειας, κρίθηκε σκόπιµο να διαχωριστεί το άρθρο 13ε σε ένα άρθρο 18
(συγκατάθεση) και σε ένα άρθρο 19 (παρακολούθηση και διαχείριση νέων πληροφοριών).
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Το άρθρο 18 περιλαµβάνει τις παραγράφους 1, 3 και 6 του άρθρου 13ε, διευκρινίζοντας
(παράγραφος 3) τα στοιχεία που πρέπει πάντοτε να αναφέρονται στη συγκατάθεση (πεδίο
εφαρµογής, διάρκεια, όροι για τη διάθεση στην αγορά, λεπτοµέρειες επισήµανσης και
παρακολούθησης κλπ.) και προβλέποντας ότι η συγκατάθεση και η απόφαση (όταν
εφαρµόζεται το άρθρο 17) καθίστανται προσιτές στο κοινό.

Το άρθρο 19 περιλαµβάνει τις παραγράφους 2, 4 (για τα ισχύοντα µετά τη συγκατάθεση) και
5 της πρότασης, διευκρινίζει δε (παράγραφος 1) υπό ποιους όρους είναι δυνατόν να
αναπροσαρµόζεται το πρόγραµµα παρακολούθησης. Στην παράγραφο 3, περιγράφεται
λεπτοµερώς µια πλήρης διαδικασία για την απόφαση (µε το πνεύµα της τροπολογίας αριθ. 89)
τροποποίησης ή ανάκλησης της συγκατάθεσης· η διαδικασία αυτή ακολουθεί, τηρουµένων
των αναλογιών, τη διαδικασία ανανέωσης (άρθρο 16 παράγραφοι 3 έως 8).

Στο άρθρο 20 (επισήµανση) διευκρινίζεται (παράγραφος 1) ότι οι υποχρεώσεις επισήµανσης
και συσκευασίας πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά. Για να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τυχαία µόνον ή διότι είναι τεχνικώς αναπόφευκτο να
περιέχονται ΓΤΟ σε ορισµένα προϊόντα, η παράγραφος 2 προβλέπει ότι, κάτω ενός
ορισµένου ορίου (που θα καθορίζεται για το συγκεκριµένο προϊόν), τα προϊόντα αυτά δεν
είναι υποχρεωτικό να επισηµαίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Στο άρθρο 21 (ελεύθερη κυκλοφορία), το Συµβούλιο έκρινε ότι το κείµενο θα γινόταν
συνεκτικότερο εάν διευκρινιζόταν ότι το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της
ρήτρας διαφύλαξης (άρθρο 22).

Στο άρθρο 22 παράγραφος 1 διευκρινίζεται, αφενός, ότι οι νέες και πρόσθετες πληροφορίες
είναι εκείνες των οποίων το κράτος µέλος έλαβε γνώση πριν από τη συγκατάθεση, και,
αφετέρου, ότι οι υφιστάµενες πληροφορίες επαναξιολογούνται βάσει νέων και πρόσθετων
πληροφοριών. ∆εν κρίθηκε σκόπιµο να περιοριστεί ο κατάλογος των επειγόντων µέτρων στα
δύο µέτρα (παύση της διάθεσης στην αγορά, ανάκτηση (sic) του ΓΤΟ) που πρότεινε η
Επιτροπή. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 διευκρινίζονται οι
πληροφορίες που πρέπει να παρέχει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος (αναθεωρηµένη µορφή
της έκθεσης αξιολόγησης, τροποποιήσεις της συγκατάθεσης κλπ.) καθώς και ο τρόπος µε τον
οποίο υπολογίζονται οι διαδικαστικές προθεσµίες τις οποίες το Συµβούλιο θέλησε να
περιορίσει σε 60 ηµέρες.

Το άρθρο 23 (ενηµέρωση του κοινού) παράγραφος 1 επαναλαµβάνει το άρθρο 17
παράγραφος 1 της πρότασης, ορίζοντας ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης (όταν είναι ευνοϊκές για
τη διάθεση στην αγορά) πρέπει να κοινοποιούνται στο κοινό προκειµένου να διατυπώνει τις
παρατηρήσεις του. Στην αιτιολογική παράγραφο 44 διευκρινίζεται πώς πρέπει να
αντιµετωπίζονται οι παρατηρήσεις αυτές του κοινού. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17
καλύπτεται ήδη από το άρθρο 8 παράγραφος 2 και, συνεπώς, διαγράφεται.
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5. Τελικές διατάξεις (Μέρος ∆)

Το άρθρο 24 επαναλαµβάνει το άρθρο 19 της πρότασης, επεκτείνοντας την εφαρµογή της
παραγράφου 4 (µη εµπιστευτικές πληροφορίες) στα άρθρα 19 (νέες πληροφορίες) και 22,
προσθέτει δε, στις πληροφορίες αυτές, τις προβλεπόµενες χρήσεις και, ρητά, την αξιολόγηση
του περιβαλλοντικού κινδύνου.

Όπως αναφέρεται ήδη στη σηµείο 1 τέταρτη περίπτωση παραπάνω, το Συµβούλιο πρόσθεσε
το άρθρο 25 για να καλύψει την επισήµανση των ΓΤΟ που διατίθενται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4. Στην παράγραφο 2 του
άρθρου 25 διευκρινίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα πραγµατοποιείται η επισήµανση
αυτή.

Όσον αφορά την προσαρµογή των παραρτηµάτων στην τεχνική πρόοδο (άρθρο 26), το
Συµβούλιο έκρινε ότι η εισαγωγή, ο στόχος και οι γενικές αρχές των Παραρτηµάτων ΙΙ
(αξιολόγηση του κινδύνου) και VII (σχέδιο παρακολούθησης) διαδραµατίζουν ουσιώδη ρόλο
για την εφαρµογή της οδηγίας και, κατά συνέπεια, πρέπει να αναπροσαρµόζονται µέσω της
πλήρους διαδικασίας (Κοινοβούλιο/Συµβούλιο).

Για λόγους σαφήνειας, το άρθρο 20α της πρότασης χωρίστηκε σε ένα άρθρο 27
(επιστηµονική επιτροπή) και σε ένα άρθρο 28 (επιτροπή δεοντολογίας). Το άρθρο 27
παράγραφος 1 καθιστά υποχρεωτική τη διαβούλευση µε µια επιστηµονική επιτροπή και στην
περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 16 (ανανέωση) και 19 (νέες πληροφορίες), και προβλέπει
τη δυνατότητα διαβούλευσης (παράγραφος 2), µεταξύ άλλων κατόπιν σχετικού αιτήµατος
κράτους µέλους, για γενικότερα θέµατα. Σύµφωνα µε το πνεύµα πολλών αιτιολογικών
παραγράφων (9, 55, 56 και 58), στις οποίες αναγνωρίζεται η σηµασία των δεοντολογικών
θεµάτων και της δυνατότητας διαβούλευσης µε τις αρµόδιες επιτροπές, το άρθρο 28 καθιστά
υποχρεωτική τη διαβούλευση µε τις επιτροπές αυτές για θέµατα γενικής φύσεως, κατόπιν
αιτήµατος του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, προβλέπει δε τη
δυνατότητα διαβούλευσης κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους. Μολονότι η χρονική διάρκεια
των διαβουλεύσεων αυτών δεν περιορίζεται ρητά, όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο (τροπολογία
αριθ. 54), η διεξαγωγή τους δεν πρέπει να αντιβαίνει προς τις διοικητικές διαδικασίες της
οδηγίας.

Το άρθρο 30 επαναλαµβάνει τα άρθρα 18 και 221 της πρότασης, συµπληρώνοντάς τα όσον
αφορά :
- την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών σχετικά µε την

κτηθείσα πείρα (παράγραφος 1), συµπεριλαµβάνοντας ιδίως την εφαρµογή του
άρθρου 2 παράγραφος 4,

                                                
1 Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαµβάνει τροποποίηση του άρθρου 22.
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- τη συλλογή πληροφοριών για τις γενετικές τροποποιήσεις (παράγραφος 2): σύµφωνα
µε το πνεύµα της τροπολογίας αριθ. 92 και σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα ΙV, θα
συσταθούν ένα ή περισσότερα µητρώα, εν µέρει προσιτά στο κοινό, για την καταγραφή
των πληροφοριών αυτών,

- τις αξιολογήσεις που θα πραγµατοποιεί η Επιτροπή (παράγραφος 6) στο πλαίσιο της
έκθεσης που θα υποβληθεί το 2003 για τη λειτουργία των Μερών Β και Γ. Οι
αξιολογήσεις αυτές θα αφορούν, µεταξύ άλλων, τη σκοπιµότητα µιας συγκεντρωτικής
διαδικασίας για τη χορήγηση κοινοτικής έγκρισης (βλ. εν προκειµένω την τροπολογία
αριθ. 96) και τους τρόπους µε τους οποίους θα λαµβάνεται η τελική απόφαση της
Επιτροπής, την τυχόν αιτιολόγηση µιας σιωπηρής συγκατάθεσης για το Μέρος Β (βλ.
τροπολογία αριθ. 24) και µιας διαφοροποιηµένης διαδικασίας για το Μέρος Γ (βλ.
σηµείο 3, 2η παράγραφος παραπάνω), και την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών
επιπτώσεων (τροπολογία αριθ. 61) των ελευθερώσεων και των διαθέσεων στην αγορά,

- (παράγραφος 7) µια έκθεση για τα δεοντολογικά θέµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 8.

Στο άρθρο 31 (κυρώσεις), το Συµβούλιο δεν διατήρησε τη διάταξη του άρθρου 22α της
πρότασης σχετικά µε τη γνωστοποίηση των κυρώσεων διότι επικαλύπτει την παράγραφο 2
του άρθρου 32 (µεταφορά στο εθνικό δίκαιο).

Το Συµβούλιο έκρινε ότι πρέπει να εφαρµοστούν, το ταχύτερο δυνατό, οι νέοι κανόνες της
οδηγίας αυτής. Προς το σκοπό αυτόν, το άρθρο 32 περιορίζει σε 18 µήνες τη διορία για τη
µεταφορά στο εθνικό δίκαιο (η πρόταση δεν προέβλεπε σχετική προθεσµία), το δε άρθρο 33
ορίζει ότι οι γνωστοποιήσεις, οι οποίες υποβάλλονται δυνάµει της οδηγίας 90/220 και των
οποίων η διεκπεραίωση δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο, θα υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τέλος, για να αποφευχθεί το νοµικό κενό, ως ηµεροµηνία κατάργησης της οδηγίας 90/220
ορίστηκε η καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο
εθνικό δίκαιο (άρθρο 34 παράγραφος 1).

6. Παραρτήµατα

Εκτός από την αναπροσαρµογή και την αναδιατύπωση στις περιπτώσεις που απαιτείται λόγω
των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων µετά την εκπόνηση της πρότασης, οι
κυριότερες αναπροσαρµογές λόγω των τροποποιήσεων του διατακτικού της οδηγίας και της
αναδιάρθρωσης (στόχος, γενικές αρχές, λειτουργικές διατάξεις) των Παραρτηµάτων II και
VΙΙ είναι οι εξής:

- ο Παράρτηµα ΙΙ προστέθηκαν οι ορισµοί των «άµεσων επιπτώσεων», των «έµµεσων
επιπτώσεων», των «ταχυφανών επιπτώσεων» και των «οψιφανών επιπτώσεων» και
διευκρινίστηκε η σχέση (τµήµα Α) µεταξύ της αξιολόγησης και της διαχείρισης των
κινδύνων. Επίσης, τονίστηκε η σχέση µεταξύ της αρχής της πρόληψης και των γενικών
αρχών της αξιολόγησης (τµήµα Β) και αποσαφηνίστηκαν οι γενικές αυτές αρχές
(επιστηµονική βάση της αξιολόγησης, αξιολόγηση κατά περίπτωση, αναθεώρηση βάσει
νέων πληροφοριών κλπ.).
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Στο σηµείο Γ1 του τµήµατος Γ (µεθοδολογία), επαναλαµβάνεται το σηµείο Α2 της
πρότασης, στο δε σηµείο Γ2, τα σηµεία Β και Α1 της πρότασης (ως επεξήγηση των
αρνητικών επιπτώσεων που αναφέρονται στο σηµείο Γ2.1), µε την προσθήκη, ιδίως,
των αλλεργιογόνων επιπτώσεων και την αναφορά των γονιδίων που παρέχουν
αντίσταση έναντι των αντιβιοτικών).

Τα σηµεία ∆1 και ∆2 βασίζονται στο σηµείο IV.Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙΑ και στο
σηµείο Η του Παραρτήµατος ΙΙΙΒ, τα οποία και διευκρινίζουν ώστε να οριστούν τα
λεπτοµερή συµπεράσµατα που πρέπει να συνάγονται από την αξιολόγηση,

- µε την προσθήκη του Παραρτήµατος ΙΙΙ εµφαίνεται η κατεύθυνση προς την οποία θα
πρέπει να τροποποιηθεί στο µέλλον το Παράρτηµα αυτό, απαιτούνται δε πρόσθετες
πληροφορίες ιδίως όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και φυτών (π.χ.
Παράρτηµα ΙΙΙΒ σηµείο ∆.8),

- το Παράρτηµα IV (σηµείο Α.2) επιβάλλει την κοινοποίηση του ονόµατος και της
διεύθυνσης του προσώπου που είναι αρµόδιο για τη διάθεση στην αγορά, όποια και αν
είναι η δραστηριότητά του (εισαγωγέας, διανοµές κλπ.), και του προµηθευτή των
δειγµάτων ελέγχου (σηµείο 3). Επίσης, προβλέπει ότι, µεταξύ των παρεχόµενων
πληροφοριών, πρέπει να περιλαµβάνονται δείγµατα (σηµείο Α.7, τροπολογία αριθ. 92),
και αναφέρει λεπτοµερώς τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην
ετικέτα, ιδίως δε τον τρόπο µε τον οποίον είναι δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες
του µέρους του µητρώου που είναι προσιτό στο κοινό,

- Παράρτηµα V (βλ. σηµείο 3, 3η παράγραφο παραπάνω),

- Στο Παράρτηµα VI, παράγραφος 5, διευκρινίζεται ότι τα συµπεράσµατα της έκθεσης
αξιολόγησης πρέπει να αφορούν την προτεινόµενη χρήση, τη διαχείριση του κινδύνου
και το προτεινόµενο σχέδιο παρακολούθησης,

- στο Παράρτηµα VII γίνεται διάκριση (σηµείο Α) µεταξύ, αφενός, της επιβεβαίωσης
των παραδοχών που λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου και,
αφετέρου, του εντοπισµού δυσµενών επιπτώσεων που δεν είχαν προβλεφθεί από την
αξιολόγηση αυτή, εκτίθενται δε λεπτοµερώς (σηµείο Γ) οι αρχές βάσει των οποίων
εκπονείται το σχέδιο παρακολούθησης (εκπόνηση κατά περίπτωση, διαφοροποίηση
µεταξύ γενικής και ειδικής παρακολούθησης, διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά µε
τις δυσµενείς επιπτώσεις προς την αρµόδια αρχή και τον κοινοποιούντα κλπ.).

________________________
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου µε στόχο την έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον

γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ανάκληση της οδηγίας του
Συµβουλίου 90/220/EΟΚ

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Μια πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

την τροποποίηση της οδηγίας 90/220/EΟΚ σχετικά µε την σκόπιµη ελευθέρωση
στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (COM (1998) 0085 –
C4-0129/98 – 1998/0072(COD))διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 1998 σύµφωνα µε την

διαδικασία συναπόφασης βάσει του άρθρου 95 (τέως 100A) της συνθήκης.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 9 Σεπτεµβρίου 1998
ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε γνώµη στις 11 Φεβρουαρίου 1999
κατά την πρώτη ανάγνωση.

Κατόπιν της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε το
άρθρο 251, παράγραφος 2 της συνθήκης, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη

πρόταση (COM (1999) 0139τελικό, ΕΕ αριθ. C 139,της 19.5.1999,σ. 7) που
διαβιβάσθηκε στο Συµβούλιο στις 26 Mαρτίου 1999.

Στις 9 ∆εκεµβρίου 1999το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την κοινή θέση.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Η Οδηγία αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας 90/220/EΟΚ της 23ης
Απριλίου 1990 για την σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων

οργανισµών (ΓΤΟ) στο περιβάλλον αποσκοπεί στη βελτίωση της
αποδοτικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων

εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον.

Η οδηγία διευκρινίζει σειρά επιχειρησιακών πτυχών συµπεριλαµβανοµένου του
πεδίου εφαρµογής, των ορισµών και των διοικητικών διαδικασιών. Παράλληλα

προάγει την εναρµόνιση των διαδικασιών αποτίµησης του κινδύνου και
βελτιώνει τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθιερώνοντας

µέθοδο σαφούς επισήµανσης για όλους του ΓΤΟ και τη συµµετοχή του κοινού
στη διαδικασία έκδοσης αδειών.
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3. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ, ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΄Η ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Η αρίθµηση αιτιολογικών σκέψεων, άρθρων και παραρτηµάτων στο παρόν έγγραφο
αντιστοιχεί στη χρησιµοποιούµενη στην κοινή θέση.

– η αιτιολογική σκέψη 50 ορίζει ότι όλες οι προϋποθέσεις της αρχικής άδειας
µπορούν να αναθεωρηθούν κατά την ανανέωσή της (τροπολογία 4)

– τα άρθρα 1 και 4(1), το παράρτηµα II και οι αιτιολογικές σκέψεις 6 και 8
περιλαµβάνουν αναφορά στην αρχή της πρόληψης (τροπολογίες 17, 57και 62)

– το άρθρο 2, παράγραφος 2) διευκρινίζει τον ορισµό των “γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών” αλλά δεν περιλαµβάνει τους ανθρώπους

(τροπολογία 9)

– το άρθρο 2, παράγραφος 7) περιλαµβάνει πλέον ορισµό του όρου “προϊόν”
(τροπολογία 12)

– το άρθρο 2, παράγραφος 8) διευρύνθηκε µε την κάλυψη των βραχοπρόθεσµων

και των µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων στον ορισµό της “µελέτης των
περιβαλλοντικών κινδύνων” (τροπολογία 15)

– το άρθρο 4, παράγραφος 4) καθιερώνει πλέον την υποχρέωση των κρατών
µελών να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα σε περίπτωση σκόπιµης

ελευθέρωσης ή εµπορίας των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών για τους
οποίους δεν έχει χορηγηθεί αντίστοιχη άδεια (τροπολογία 20). Η τροπολογία

11καλύπτεται επίσης ουσιαστικά από το νέο κείµενο.

– τα άρθρα 4, παράγραφος 5 και 18 παρ. 3 (α), (γ) και (δ), τα παραρτήµατα

IIIA(II)(A)(6) και (7), IIIB(D)(12), IV(A)(7) και οι αιτιολογικές σκέψεις 39
έως 43 καθιερώνουν µέσα που διευκολύνουν την ταυτοποίηση, τον έλεγχο και

την ανάκτηση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών περιλαµβάνοντας
απαίτηση για τα κράτη µέλη που προβλέπει την υποχρεωτική ανιχνευσιµότητα

σε όλα τα στάδια της εµπορίας των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών
(τροπολογίες 1, 14, 38, 64, 66και 92)

– το άρθρο 5, παράγραφος 2), εδάφια (α), (v) και (vi) υποχρεώνει τον
κοινοποιούντα να υποβάλει λεπτοµερές πρόγραµµα παρακολούθησης καθώς

και πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους αντιµετώπισης ενδεχοµένων
προβληµάτων (τροπολογίες 25και 26)

– τα άρθρα 5 και 8 καθιερώνουν υποχρεωτικές δηµόσιες διαβουλεύσεις για τις
ελευθερώσεις του µέρους Β προβλέποντας ότι η περίοδος των 90 ηµερών για

τη µελέτη του φακέλου εκ µέρους της αρµόδιας αρχής δεν µπορεί να
παραταθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών. Το άρθρο 8
παράγραφος 1 αναφέρει επιπλέον ότι τα κράτη µέλη καθορίζουν τις
διαρρυθµίσεις για τη συγκεκριµένη διαβούλευση εξασφαλίζοντας στο κοινό τη

δυνατότητα να εκφράσει άποψη και το άρθρο 8 παράγραφος 2 υποχρεώνει τα
κράτη µέλη να διαθέτουν στο κοινό, λεπτοµέρειες για όλες τις ελευθερώσεις
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γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών του µέρους Β στην επικράτειά τους
(τροπολογίες 27, 29και 32)

– το άρθρο 7, παράγραφος 2) αναφέρει ότι η αρµόδια αρχή καλείται να
αξιολογεί τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση της

(τροπολογία 31)

– το άρθρο 9, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 2), δεύτερη υποπαράγραφος

και το άρθρο 10 παράγραφος 3), υποχρεώνει τον κοινοποιούντα να αποστέλλει
στην αρµόδια αρχή τα αποτελέσµατα των ελευθερώσεως του µέρους Β σε ό,τι
αφορά τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Άµα τη
παραλαβή τους, η Επιτροπή καλείται να διαθέσει τα αποτελέσµατα αυτά στο

κοινό. (τροπολογίες 33και 35)

– το άρθρο 10, παράγραφος 2) προβλέπει πλέον ότι τα κράτη µέλη έχουν τη

δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και να λαµβάνουν πλήρες αντίγραφο των
κοινοποιήσεων του µέρους B από το αντίστοιχο κράτος µέλος (τροπολογία 34)

– το άρθρο 11 ενισχύει τους δεσµούς της οδηγίας µε το παράγωγο δίκαιο,
διευκρινίζοντας ότι οι διατάξεις του µέρους Γ δεν ισχύουν για προϊόντα που

έχουν εγκριθεί δυνάµει άλλων κοινοτικών ή νοµοθετικών διατάξεων εφόσον
θεωρούνται ισότιµες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποτίµηση κινδύνων, τη

διαχείριση κινδύνων, την παρακολούθηση, τη σήµανση των προϊόντων, την
ενηµέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφαλίσεων. Για τα ιατρικά προϊόντα,
οι απαιτήσεις εξαίρεσης αφορούν αποκλειστικά και µόνο τη µελέτη των
περιβαλλοντικών κινδύνων (τροπολογίες 5 και 94)

– τα άρθρα 12,παράγραφος 2) εδάφιο ε) και 18, παράγραφος 3), εδάφιο (στ) και
το παράρτηµα VII διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ενηµέρωσης για το πρόγραµµα

παρακολούθησης και περιλαµβάνουν τόσο τη διάρκεια όσο και τη συχνότητα
(τροπολογία 65)

– το άρθρο 13, παράγραφος 3) προβλέπει ότι η αρµόδια αρχή, µέσω της οποίας
κοινοποιείται ένας φάκελος, δύναται να αναφέρει στην έκθεση αξιολόγησης

ότι ο αντίστοιχος γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός δεν θα πρέπει να
διακινηθεί εµπορικά (τροπολογία 39)

– το άρθρο 16 καθιερώνει προαιρετικό χρονικό περιορισµό για την ανανέωση
των αδειών (τροπολογίες 5 and 42)

– το άρθρο 17 απαιτεί πλέον η επιστηµονική επιτροπή ή οι επιστηµονικές
επιτροπές να εκδίδουν γνώµη εντός συγκεκριµένης προθεσµίας (τροπολογία
44)

– το άρθρο 19 καθιερώνει διαδικασία χειρισµού νέων πληροφοριών (τροπολογία
89)

– το άρθρο 22 (ρήτρα διασφαλίσεων) αφορά τις νέες ή τις πρόσθετες

πληροφορίες και θεσπίζει υποχρεώσεις για τα κράτη µέλη σε περίπτωση
σοβαρών κινδύνων (τροπολογίες 43και 53)

– το άρθρο 28 αναφέρεται πλέον στη δυνατότητα διαβουλεύσεων µε µία
επιτροπή δεοντολογίας (τροπολογίες 6 και 54)
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– το Παράρτηµα II διευρύνθηκε κατά τρόπο να διευκρινίζει τις αρχές της
µελέτης των περιβαλλοντικών κινδύνων (τροπολογίες 58και 60)

4. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Η τροπολογία 16 αφορούσε τον ορισµό του όρου “χρήση” αλλά δεν περιλήφθηκε

στην κοινή θέση. Η Επιτροπή δέχθηκε να µην ενταχθεί ο ορισµός αυτός δεδοµένου
ότι η χρήση του ψηφισµένου όρου στο νοµικό κείµενο της οδηγίας τον καθιστά

αυτονόητο.

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις εξελίξεις στον τοµέα της βιοτεχνολογίας και

καθιέρωσε, οµόφωνα, σειρά καθοριστικής σηµασίας νέων στοιχείων στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής που έχουν ως εξής:

Συνεπεία τούτου, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι διατάξεις της οδηγίας
90/220/ΕΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων της, τροποποιήθηκαν

ουσιαστικά µε την κοινή θέση. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η
διαφάνεια του νοµικού κειµένου, η Επιτροπή υποστηρίζει την πρωτοβουλία του

Συµβουλίου για αναθεώρηση της οδηγίας υποβάλλοντας κωδικοποιηµένο κείµενο
για νέα οδηγία. Προβλέπεται ότι η υφιστάµενη οδηγία 90/220/ΕΟΚ θα ανακληθεί

µόλις η νέα οδηγία µεταφερθεί σε εθνική νοµοθεσία (άρθρο 34).

Άρθρα 1, 2,παράγραφος 4) και 3 (πεδίο εφαρµογής)

Το Συµβούλιο προτίµησε την αναδιάρθρωση των άρθρων σχετικά µε τον ορισµό του
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας. Με τις αλλαγές επιδιώκεται να διευκρινισθεί

περαιτέρω το πεδίο εφαρµογής και κατά συνέπεια διευρύνουν τη σύνδεση µε άλλες
κοινοτικές διατάξεις στον τοµέα της βιοτεχνολογίας ιδίως µάλιστα στην οδηγία

90/219/EΟΚ. ∆ιευκρινίστηκε ότι η εν λόγω οδηγία καλύπτει κατ' αρχήν όλες τις
δραστηριότητες εµπορικής διακίνησης που αφορούν τους γενετικώς

τροποποιηµένους οργανισµούς εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζει σαφώς το άρθρο
2 παράγραφος 4. Οι εξαιρέσεις αφορούν ιδίως γενετικώς τροποποιηµένους

οργανισµούς που είτε καλύπτονται από την οδηγία 90/219/EΟΚ είτε
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για δραστηριότητες κατά τις οποίες

λαµβάνονται τα απαραίτητα αυστηρότατα µέτρα περιορισµού της επαφής τους µε
τον πληθυσµό και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της διευκρίνισης του πεδίου εφαρµογής, καθιερώθηκε νέα διάταξη η
οποία εξασφαλίζει ότι οι γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί που εξαιρούνται

δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 4) της οδηγίας επισηµαίνονται δεόντως κατά τη
διάθεσή τους σε τρίτους. Το νέο άρθρο 25 εγγυάται σαφή επισήµανση όλων των

γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών είτε για περιορισµένη χρήση είτε για
σκόπιµη ελευθέρωση στην Κοινότητα.

Η Επιτροπή αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές δεδοµένου ότι διευκρινίζουν το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας..
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Άρθρο 4 (γενικές υποχρεώσεις)

Το άρθρο 4 αιτιολογήθηκε µε ρητή αναφορά στην αρχή της πρόληψης ως βάσης για

την ανάληψη δράσης εκ µέρους των κρατών µελών µε στόχο τη λήψη όλων των
απαραίτητων µέτρων ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα κράτη µέλη καλούνται επίσης να
εξασφαλίσουν δυνατότητα εξοπλισµού των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών

σε όλα τα στάδια της διοχέτευσής τους στην αγορά. Επιπλέον, το άρθρο υποχρεώνει
πλέον τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στους

γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς που περιέχουν γονίδια δείκτες
ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά προκειµένου να εντοπίζονται και να εξαλείφονται

σταδιακά οι δείκτες που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις αυτές επιβεβαιώνουν

την προληπτική προσέγγιση και διευκολύνουν τα µέτρα ελέγχου και επιθεώρησης
των κρατών µελών. Ως εκ τούτου αποδέχεται τις αλλαγές αυτές.

Άρθρα 5 και 6 (διοικητικές διαδικασίες για πειραµατικές ελευθερώσεις (µέρος B) )

Η Επιτροπή πρότεινε να αναδιαρθρωθούν οι υφιστάµενες διοικητικές διαδικασίες

για την έγκριση του µέρους Β δυνάµει της οδηγίας 90/220/EΟΚ και καθιέρωσε
σύστηµα κατηγοριών για το µέρος Β και διατάξεις για τις πειραµατικές

ελευθερώσεις που λάµβάνουν χώρα σε πολλά κράτη. Παράλληλα καταργήθηκε η
δυνατότητα καθιέρωσης απλοποιηµένων διαδικασιών όπως προέβλεπε µέχρι

σήµερα το άρθρο 6, παράγραφος 5 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, επειδή διατυπώθηκαν
αµφιβολίες για τη νοµική εγκυρότητα του άρθρου.

Η κοινή θέση κατ' αρχήν επικυρώνει το υφιστάµενο διοικητικό σύστηµα για τη
χορήγηση αδειών που αποτελείται από µία τυποποιηµένη διαδικασία και προβλέπει

τη δυνατότητα καθιέρωσης διαφοροποιηµένων διαδικασιών µέσω της
επιτροπολογίας. Τα µέσα καθιέρωσης αυτών των διαφοροποιηµένων διαδικασιών

κατέστησαν αυστηρότερα και η συµµετοχή της επιστηµονικής επιτροπής καθώς και
οι διαβουλεύσεις µε το κοινό είναι πλέον υποχρεωτικές. Επιπλέον τα κριτήρια για

την εφαρµογή των συγκεκριµένων διαφοροποιηµένων διαδικασιών ενισχύθηκαν και
διευκρινίστηκαν (παράρτηµα V).

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την κοινή θέση δεδοµένου ότι διευκρινίστηκε το πλαίσιο
για τον καθορισµό των διαφοροποιηµένων διαδικασιών. Εξακολουθεί εν τούτοις να

θεωρεί ότι η αρχική πρότασή της θα είχε εξασφαλίσει διαδικασίες χορήγησης αδειών
ανάλογης αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας.

Άρθρο 8 (διαβουλεύσεις µε το κοινό)

Η κοινή θέση προβλέπει πλέον υποχρεωτικές διαβουλεύσεις µε το κοινό σε ό,τι
αφορά τις προτεινόµενες ελευθερώσεις που κοινοποιούνται σύµφωνα µε την
τυποποιηµένη διαδικασία του µέρους Β της οδηγίας. Η Επιτροπή συµφώνησε,
συµβιβαστικά, ότι η συγκεκριµένη διαβούλευση µε το κοινό δεν θα πρέπει να
παρατείνει την περίοδο των 90ηµερών που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων εκ

µέρους της αρµόδιας αρχής ενός κράτους µέλους για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των 30ηµερών (άρθρο 5, παράγραφος 6β).

Άρθρο 11 (σχέση µε το παράγωγο δίκαιο)

Ενισχύθηκε περαιτέρω η θέση ότι η εν λόγω οδηγία είναι το πρωταρχικό
νοµοθετικό κείµενο στο κανονιστικό πλαισίου της Κοινότητας για τη βιοτεχνολογία.
Η κοινή θέση επιβεβαιώνει ότι µόνο υπό ορισµένες προϋποθέσεις οι απαιτήσεις της
οδηγίας σχετικά µε την εµπορική διακίνηση των γενετικώς τροποποιηµένων
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οργανισµών δεν ισχύουν για προϊόντα για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες δυνάµει
άλλων κοινοτικών νοµοθετηµάτων. Οι προϋποθέσεις αυτές διευκρινίζουν ότι τα

άλλα κοινοτικά νοµοθετήµατα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναµα σε ό,τι
αφορά την αξιολόγηση κινδύνων, τη διαχείριση κινδύνων, την παρακολούθηση, την
επισήµανση, την ενηµέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφαλίσεων. Η κοινή θέση
διευκρινίζει επίσης ότι οι διαδικασίες για τον καθορισµό της ισοτιµίας των

νοµοθεσιών για τα προϊόντα θα καθορισθούν µε κανονισµό δυνάµει κατάλληλης
νοµικής βάσης από τη συνθήκη και ότι οι ΓΤΟ διοχετεύονται στην αγορά µόνο

εφόσον έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύµφωνα µε την οδηγία αυτή έως ότου τεθεί
σε ισχύ ο προαναφερόµενος κανονισµός.

Ωστόσο για τα ιατρικά προϊόντα που υπάγονται στον κανονισµό του Συµβουλίου
αριθ. 2309/93,προβλέπεται εξαίρεση. Για τα προϊόντα αυτά ισχύουν αποκλειστικά

και µόνο οι απαιτήσεις µελέτης περιβαλλοντικών κινδύνων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση θα διευκρινίσει τον οριζόντιο ρόλο της οδηγίας

και θα βελτιώσει την εναρµόνιση του κανονιστικού πλαισίου στη βιοτεχνολογία και
κατά συνέπεια αποδέχθηκε τις αλλαγές αυτές στην πρότασή της.

Άρθρο 14 (άδεια συγκεκριµένης διάρκειας ισχύος)

Η κοινή θέση προβλέπει πλέον ότι οι άδειες χορηγούνται κατά µέγιστο για µία

δεκαετία εφόσον οι γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί διοχετεύονται για πρώτη
φορά στην αγορά. Στην περίπτωση ανανέωσης της άδειας, ο χρονικός περιορισµός

είναι προαιρετικός και µπορεί να περιοριστεί αναλόγως.

Κατά την πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να θεσπιστεί άδεια

της οποίας η µέγιστη διάρκεια να µην υπερβαίνει τα 12 έτη. Η Επιτροπή αποδέχθηκε
να παρατείνει την επταετή διάρκεια που πρότεινε στην αρχική της πρόταση, µε

στόχο να επιτευχθεί συµβιβασµός και λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση
διευκολύνει τον εντοπισµό και τον έλεγχο των γενετικώς τροποποιηµένων

οργανισµών.

Άρθρο 15 (διαφοροποιηµένη διαδικασία)

Η δυνατότητα καθιέρωσης απλοποιηµένων διαδικασιών διοχέτευσης στην αγορά
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών καταργήθηκε µολονότι µία

διαφοροποιηµένη διαδικασία σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης
περιλήφθηκε παράλληλα προς την τυποποιηµένη συνήθη διαδικασία.

Άρθρο 19 (παρακολούθηση και χειρισµός νέων πληροφοριών)

Η κοινή θέση περιγράφει αναλυτικά τη δράση που θα πρέπει να αναληφθεί από τις

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών εφόσον προκύψουν νέες πληροφορίες από τα
προγράµµατα παρακολούθησης ή από άλλες πηγές. ∆ιευκρινίζει επίσης τη

διοικητική διαδικασία για περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται τροποποίηση της
χορηγηθείσας άδειας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για χρήσιµη διευκρίνιση.

Άρθρο 20 (σήµανση των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών)

Η κοινή θέση καθιερώνει υποχρεωτική επισήµανση των γενετικώς τροποποιηµένων

οργανισµών σε όλα τα στάδια της διοχέτευσής τους στην αγορά καθώς και ότι
επιβάλλεται να δηλώνεται σαφώς στην ετικέτα "το συγκεκριµένο προϊόν
περιλαµβάνει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς". Σε ορισµένες περιπτώσεις

µπορεί να καθοριστούν κατώτατα όρια µε διαδικασία επιτροπής για προϊόντα στα
οποία είναι αδύνατον να αποκλεισθεί τεχνικά ή συµπτωµατικά η ύπαρξη ιχνών

γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών. Προϊόντα τα οποία έχουν µολυνθεί µε
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γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς σε επίπεδα χαµηλότερα των οριζοµένων
ως κατωτέρων δεν επισηµαίνονται ως γενετικώς τροποποιηµένα. Η Επιτροπή

αποδέχθηκε την κοινή θέση δεδοµένου ότι επιβεβαιώνει την αρχή της επισήµανσης
των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών σε όλα τα στάδια της διοχέτευσής τους

στην αγορά καθώς και τον καθορισµό κατωτέρων ορίων που επιτρέπουν την
πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος επισήµανσης.

Άρθρο 26 (προσαρµογή των παραρτηµάτων στην τεχνική πρόοδο)

Η κοινή θέση προβλέπει, σύµφωνα µε τεχνική πρόοδο, τη δυνατότητα εξέλιξης των

παραρτηµάτων II έως VII µε την διαδικασία επιτροπής, µολονότι προβλέπονται
ορισµένες εξαιρέσεις. Τα τµήµατα των παραρτηµάτων II και VII στα οποία

καθορίζονται οι γενικές βασικές αρχές για την µελέτη των περιβαλλοντικών
κινδύνων (παράρτηµα II, Μέρη A και B) και για τα προγράµµατα παρακολούθησης

(παράρτηµα VII Μέρη A και B) υπόκεινται στην πλήρη διαδικασία συναπόφασης. Η
Επιτροπή θεωρεί τις εν λόγω αλλαγές στην πρότασή της ενδεδειγµένες.

Άρθρο 29 (διαδικασία επιτροπής)

Η κοινή θέση περιλαµβάνει νέες διατάξεις που προβλέπουν κανονιστική επιτροπή µε

αναφορά στην απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/EΚ της 28ης Ιουνίου 1999,που
καθορίζει τις διαδικασίες άσκησης των εκτελεστικών εξουσιών που ανατίθενται

στην Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν στην Επιτροπή να εγκρίνει µέτρα
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής αλλά οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο

Συµβούλιο για έγκριση όταν τα µελετώµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη
της επιτροπής ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί ανάλογη γνώµη. Η Επιτροπή έχει επίσης

την υποχρέωση να ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση κατά
την περίοδο αυτή.

Άρθρο 30 (ρήτρα επισκόπησης)

Η κοινή θέση καθιερώνει ρήτρα επισκόπησης, δυνάµει της οποίας η Επιτροπή

υποχρεούται να υποβάλει έκθεση ανά τριετία σχετικά µε τη λειτουργία της οδηγίας
αυτής και διευκρινίζει τα θέµατα που θα περιληφθούν στην πρώτη έκθεση το 2003.
Στην έκθεση αυτή πρέπει να περιλάβει αξιολόγηση των αναγκών ολοκλήρωσης του
κανονιστικού πλαισίου στον τοµέα αυτό, εξέταση δυνατοτήτων για την περαιτέρω

βελτίωση της συνέπειας και της αποδοτικότητας του συγκεκριµένου πλαισίου και
περιγραφή των κοινωνικοοινοµικών επιπτώσεων των κοινοτικώς τροποποιηµένων

οργανισµών που ελευθερώνονται στο περιβάλλον. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται
για χρήσιµη διευκρίνιση αλλά θα επιθυµούσε να δηλώσει ότι η χρονική περίοδος

µεταξύ της µεταφοράς της οδηγίας και του 2003ενδέχεται να είναι πολύ σύντοµη
και να µην επιτρέψει την αποτελεσµατική αξιολόγηση των συνεπειών της οδηγίας.

Άρθρο 33 (εκκρεµούσες κοινοποιήσεις)

Προβλέπεται µεταβατική ρήτρα η οποία διευκρινίζει ότι για τις κοινοποιήσεις

σχετικά µε τη διοχέτευση στην αγορά γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών
αυτουσίων ή σε προϊόντα απαιτείται λήψη απόφασης βάσει της οδηγίας αυτής για τις

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δυνάµει της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ πριν από το τέλος της µεταβατικής περιόδου. Οι
κοινοποιούντες διαθέτουν προθεσµία τριών µηνών για να προσαρµόσουν την

κοινοποίησή τους στο νέο πρόγραµµα. Τοιουτοτρόπως επιδιώκεται να εξασφαλιστεί
η οµαλή µετάβαση στη νέα κατάσταση.
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Παράρτηµα II (αρχές της µελέτης περιβαλλοντικού κινδύνου), Παράρτηµα IV
(συµπληρωµατικές πληροφορίες για τους φακέλους του µέρους Γ) και Παράρτηµα

VII ( πρόγραµµα παρακολούθησης)

Η κοινή θέση αιτιολογεί το πλαίσιο για την µελέτη των περιβαλλοντικών κινδύνων

και δίνει περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριµένα στοιχεία του εν λόγω
πλαισίου. Κατευθυντήρια σηµειώµατα θα εκπονηθούν επίσης προκειµένου να

συµπληρωθεί το παράρτηµα.

∆ιευρύνθηκαν επίσης ώστε να καταστούν λεπτοµερέστερες οι απαιτήσεις

συµπληρωµατικών πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις κοινοποιήσεις του µέρους Γ και
του προγράµµατος παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θα επιθυµούσε να τονίσει τη σηµασία των
αποτελεσµάτων της έρευνας και της παρακολούθησης για την ανάπτυξη των ως άνω

κατευθύνσεων και την προσαρµογή των παραρτηµάτων στην τεχνική πρόοδο ιδίως
βάσει του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η µεγαλύτερη λεπτοµερειακότητα εξασφαλίζει µεγαλύτερη
σαφήνεια για τους κοινοποιούντες και ως εκ τούτου υποστηρίζει τη νέα δοµή των ως

άνω παραρτηµάτων.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση διατηρεί κατ' αρχήν τη βασική δοµή της πρότασης της Επιτροπής αλλά
βασίζεται σε ειδικά στοιχεία για να παράσχει αυστηρότερο και διαφανέστερο

κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικές αλλαγές καθιερώνονται προκειµένου να ενισχυθούν οι
αρχές της διαδικασίας µελέτης κινδύνου και της κάλυψης των δηµόσιων

διαβουλεύσεων σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική επισήµανση καθόλα τα στάδια
της διοχέτευσης γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στην αγορά αυξάνοντας

την διαφάνεια. Λόγω των ολοένα αυξανόµενων προβληµατισµών του κοινού σε ό,τι
αφορά τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ, η ανάγκη για ένα διαφανέστερο

και αυστηρότερο κανονιστικό σύστηµα σε ό,τι αφορά τη σκόπιµη ελευθέρωση
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον έχει πλέον καταστεί σαφής.
Η κοινή θέση βασίστηκε στην αρχική πρόταση και η Επιτροπή διαπιστώνει µε
ικανοποίηση ότι παρέχει αποδοτικό και αποτελεσµατικό κανονιστικό πλαίσιο ενώ

παράλληλα λαµβάνονται υπόψη οι προβληµατισµοί του κοινού και τα συµφέροντα
του αντιστοίχου κλάδου.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ταχεία αναθεώρηση της οδηγίας 90/220/EΟΚ ενδέχεται να
συµβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των προκυψάντων προβληµάτων σε ό,τι αφορά
την εφαρµογή της οδηγίας και χαιρετίζει την οµόφωνη έγκριση της κοινής θέσης.


