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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/220/EBE frá 23. apríl 1990
um þau tilvik er erfðabreyttum lífverum er sleppt af ásettu ráði út
í umhverfið (1), einkum 5. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Telji lögbært yfirvald að nægileg reynsla hafi fengist af því að
sleppa tilteknum erfðabreyttum lífverum (GMO) getur það sótt
um til framkvæmdastjórnarinnar að fá að nota einfaldaðar
verklagsreglur þegar slíkum tegundum erfðabreyttra lífvera er
sleppt. Framkvæmdastjórninni ber að ákveða
viðmiðunarforsendur sem byggjast á því að heilsa manna og
umhverfi sé tryggt og færa haldbær rök fyrir því að öryggis sé
gætt þannig að henni verði kleift að ákveða hvort mæla bera með
sérstökum einfölduðum verklagsreglum.

Nú liggur fyrir nægileg þekking og upplýsingar um nauðsynleg
skilyrði fyrir því að heilsu manna og umhverfi sé ekki stefnt í
hættu þegar tilteknum tegundum erfðabreyttra lífvera er sleppt.

Þar sem gera þarf mismunandi öryggiskröfur vegna ólíkra tegunda
lífvera er talið rétt að kveða á um mismunandi
viðmiðunarforsendur vegna plantna, dýra og örvera og af því
leiðir að viðmiðunarforsendurnar sem kveðið er á um í þessari
ákvörðun gilda einungis um erfðabreyttar plöntur en það er sá
hópur erfðabreyttra lífvera sem menn hafa mesta reynslu af fram
að þessu.

Upplýsingar sem hafa fengist þegar erfðabreyttum lífverum er
sleppt benda til þess að það fari eftir eiginleikum
arfþegaplöntutegundarinnar, eiginleikum innskotsraðanna og
afurða þeirra og eiginleikum viðtökuvistkerfanna hversu
áhættulaust er að sleppa slíkum plöntum. Viðmiðunarforsendurnar
skulu sérstaklega sniðnar með það í huga að meta framangreinda
eiginleika.

Með þessum viðmiðunarforsendum fæst hlutlægur og samhæfður
grundvöllur fyrir afgreiðslu umsókna um að fá að nota
einfaldaðar verklagsreglur.

Fyrir skýrleika sakir er rétt að einsleit aðferð sé notuð við
samningu umsókna um einfaldaðar verklagsreglur.

Umsókn skal byggð á reynslu af viðkomandi erfðabreyttri lífveru
og á upplýsingum um öryggissjónarmið vegna heilsu manna og
umhverfis. Í þessu sambandi er við hæfi að reynslan geti einnig
tekið til eigin reynslu lögbæra yfirvaldsins af því að sleppa sömu
erfðabreyttu lífverunum og reynslu af svipuðum vistkerfum,
hvort heldur sem er innan bandalagsins eða á alþjóðavettvangi.

Svo að unnt sé að beita einsleitum aðferðum, sem uppfylla
skilyrði um að tekið sé tillit til öryggissjónarmiða vegna heilsu
manna og umhverfis, í eins ríkum mæli og verða má, er mikilvægt
að öll aðildarríki eigi þess kost að taka þátt í umsókn um að fá
að nota einfaldaðar verklagsreglur. Með þetta í huga ber að taka
upp viðeigandi aðferð.

Þessi ákvörðun er í samræmi við álit nefndar sem var sett á
laggirnar á grundvelli 21. gr. tilskipunar 90/220/EBE.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
1. Framkvæmdastjórnin tekur ákvörðun um beitingu

einfaldaðra verklagsreglna þegar erfðabreyttum plöntum
er sleppt af ásettu ráði samkvæmt 5. mgr. 6. gr. tilskipunar
90/220/EBE, á grundvelli viðmiðunarforsendnanna sem
kveðið er á um í 2., 3. og 4. mgr. og með skírskotun til
nægilegrar reynslu og staðfestingar á henni eins og um
getur í 2. gr.

2. Viðmiðunarforsendur varðandi eiginleika arfþegaplöntute-
gundarinnar skulu vera sem hér segir:

a) flokkunarfræðileg staða plöntunnar og líffræði
(æxlunarform og frævun, hæfni til að æxlast með
skyldum tegundum) verður að vera vel þekkt, og

b) upplýsingar verða að liggja fyrir um hugsanleg
víxláhrif sem geta haft áhrif við áhættumat á

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 22. október 1993

um viðmiðunarforsendur fyrir einfölduðum verklagsreglum þegar erfðabreyttum
plöntum er sleppt út í umhverfið af ásettu ráði samkvæmt 5. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins

90/220/EBE (*)

(93/584/EBE)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 279, 12. 11. 1993, bls. 42, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/94 frá 28.
október 1994 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB nr. L 117, 8. 5. 1990, bls. 15.
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arfþegaplöntu-tegundunum og öðrum lífverum í
landbúnaðarvist-kerfum eða í vistkerfinu þar sem
tilraunasleppingin fer fram,

og

c) vísindaleg gögn verða að liggja fyrir um
öryggissjónarmið vegna heilsu manna og umhverfis
þar sem erfðabreyttum plöntum af sömu
arfþegaplöntutegund hefur verið sleppt í tilraunaskyni.

3. Viðmiðunarforsendur varðandi eiginleika innskotsraðanna
og afleiddra afurða þeirra skulu vera sem hér segir:

a) innskotsraðirnar og afleiddar afurðir þeirra verða að
vera hættulausar heilsu manna og umhverfi við þau
skilyrði sem ríkja við tilraunasleppinguna,

og

b) innskotsraðirnar verða að vera:

- auðþekkjanlegar, og

- samofnar erfðamengi frumukjarna plöntunnar.

4. Sú viðmiðunarforsenda skal gilda þegar sleppingartilraunir
fara fram á ökrum að alltaf þegar þörf er á skuli beitt
viðeigandi aðferðum við áhættustjórnun á meðan á
tilraunasleppingu stendur eða að henni lokinni til að tryggja
að heilsu manna og umhverfi sé ekki stefnt í hættu.

5. Viðmiðunarforsendurnar sem mælt er fyrir um í 2. og 3.
mgr. skulu gilda í öllum tilvikum en taka skal mið af
viðmiðunarforsendunni sem mælt er fyrir um í 4. mgr. við
mat á umsókn um einfaldaðar verklagsreglur og hún gilda
eftir atvikum.

2. gr.
1. Umsókn um að fá að nota einfaldaðar verklagsreglur skal

lögð fram í samræmi við málsmeðferðina í 2. og 3. mgr. og
3. gr.

2. Umsóknin skal send framkvæmdastjórninni skriflega og
henni skulu fylgja tækniskjöl með lýsingu á einfölduðum
verklagsreglum sem eru lagðar til, hugsanlegum skilyrðum
við notkun þeirra og upplýsingar og gögn um fullnægjandi
reynslu sem af þeim hefur fengist við sleppingu á
viðkomandi erfðabreyttum lífverum.

3. Með fullnægjandi reynslu er átt við að unnt sé að sýna fram
á að heilsu manna og umhverfi stafi ekki hætta af
viðkomandi erfðabreyttum lífverum og getur hún verið
byggð á eigin reynslu lögbæra yfirvaldsins af sleppingu
sömu erfðabreyttra lífvera, reynslu af sleppingu viðkomandi
erfðabreyttra lífvera í svipuðum vistkerfum og reynslu í
fleiri en einu landi.

3. gr.
1. Þegar framkvæmdastjórninni hefur borist umsókn og

tilheyrandi tækniskjöl skal hún þegar í stað koma áleiðis til
lögbærra yfirvalda í hinum aðildarríkjunum afriti af
umsókninni og tækniskjölunum.

2. Innan 45 daga frá því að umsóknin og tilheyrandi tækniskjöl
voru send áleiðis getur hvaða annað lögbært yfirvald sem
er tilkynnt framkvæmdastjórninni skriflega að það hyggist
taka þátt í umsókninni. Með það í huga getur lögbæra
yfirvaldið lagt fram frekari gögn í málinu til stuðnings
upprunalegu umsókninni.

3. Þegar fresturinn sem er tilgreindur í 2. mgr. er runninn út
afgreiðir framkvæmdastjórnin umsóknina tafarlaust í
samræmi við málsmeðferðina í 21. gr. tilskipunar
90/220/EBE.

4. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 22. október 1993.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yannis PALEOKRASSAS

framkvæmdastjóri


