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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1790 

frá 16. nóvember 2018 

um niðurfellingu á ákvörðun 2002/623/EB um leiðbeiningar varðandi mat á umhverfisáhættu vegna 

erfðabreyttra lífvera 

(tilkynnt með númeri C(2018) 7513) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 12. mars 2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í 

umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EBE (1), einkum fyrstu málsgrein II. viðauka, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/623/EB (2) voru fastsettar leiðbeiningar um markmið, þætti, almennar 

meginreglur og aðferðafræði við mat á umhverfisáhættu sem um getur í II. viðauka við tilskipun 2001/18/EB. 

2) Yfirgripsmiklar viðbótarútskýringar, að því er varðar framkvæmd II. viðauka við tilskipun 2001/18/EB, voru gefnar í 

nýlegri og ítarlegri leiðbeiningarskjölum varðandi mat á umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra lífvera sem Matvæla-

öryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og Lyfjastofnun Evrópu samþykktu. Eftir samþykkt 

þessara ítarlegri leiðbeiningarskjala hefur ákvörðun 2002/623/EB smám saman misst aukið gildi sitt. 

3) Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/350 (3), sem breytti tilskipun 2001/18/EB, var II. viðauki við 

tilskipun 2001/18/EB uppfærður með því að fella inn í og byggja ofan á betrumbættar leiðbeiningar Matvæla-

öryggisstofnunarinnar um mat á umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra plantna, samþykktar í október 2010 (4), um leið og 

tekið var tillit til þess að II. viðauki gildir um allar erfðabreyttar lífverur og ekki einungis um erfðabreyttar plöntur. 

Ákvörðun 2002/623/EB lá til grundvallar við gerð leiðbeininganna frá Matvælaöryggisstofnuninni. Af því leiðir að 

ákvæði II. viðauka við tilskipun 2001/18/EB eru nú ítarlegri og ekki er lengur þörf á leiðbeiningunum sem fastsettar 

voru með ákvörðun 2002/623/EB. 

4) Því ætti að fella ákvörðun 2002/623/EB úr gildi. 

5) Til einföldunar ætti einnig ætti að fella ákvörðun 2002/623/EB úr gildi til að draga úr fjölda þeirra leiðbeiningarskjala 

sem rekstraraðilar og lögbær yfirvöld þurfa að taka tillit til við vinnslu á mati á umhverfisáhættu skv. II. viðauka við 

tilskipun 2001/18/EB. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

1. mgr. 30. gr. tilskipunar 2001/18/EB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvörðun 2002/623/EB er felld úr gildi. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 293, 20.11.2018, bls. 32. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 323/2019 

frá 13. desember 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 14, 5.3.2020, bls. 90. 

(1) Stjtíð. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. júlí 2002 um leiðbeiningar sem bætast við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/18/EB um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EBE (Stjtíð. EB L 200, 

30.7.2002, bls. 22). 

(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/350 frá 8. mars 2018 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB að 

því er varðar mat á umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra lífvera (Stjtíð. ESB L 67, 9.3.2018, bls. 30). 

(4) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um erfðabreyttar lífverur „Guidance on the environmental risk assessment of 

genetically modified plants“ (Leiðbeiningar um mat á umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra plantna). Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar 

Evrópu 2010 8(11), 1879. [111 bls.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1879. 
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2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 __________  


