
ZALECENIE KOMISJI

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

w sprawie środków, jakie powinien podjąć posiadacz zezwolenia w celu zapobieżenia powstaniu
ewentualnej szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia rzepaku
oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego pod

kątem tolerancji na herbicyd glifosat

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3073)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2005/637/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 211 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 16 stycznia 2003 r., zgodnie z przepisami art. 13
ust. 1 akapit trzeci i art. 14 ust. 2 tiret drugie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia
12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania
do środowiska organizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (1),
Komisja otrzymała wniosek o pozwolenie na wprowa-
dzenie na rynek produktu wytworzonego na bazie gene-
tycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica
napus L., linia GT73 – MON-00073-7) wraz ze sprawoz-
daniem z pozytywnej oceny sporządzonym przez właś-
ciwe organy Królestwa Niderlandów.

(2) Komisja wysłała sprawozdanie z oceny do pozostałych
Państw Członkowskich i niektóre z nich zgłosiły oraz
podtrzymały zastrzeżenia wobec tego sprawozdania
w odniesieniu do charakterystyki molekularnej, poten-
cjału alergizującego, kontroli, etykietowania oraz wykry-
wania produktu. W takim przypadku, zgodnie z art. 18
ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2001/18/WE, Komisja
musi podjąć decyzję zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 30 ust. 2 dyrektywy, do której stosują się art. 5 i 7
decyzji Rady 1999/468/WE (2), zgodnie z przepisami
art. 8 tej decyzji.

(3) W lutym 2005 r. Japoński Instytut Badań z zakresu
Ochrony Środowiska (Japanese Environmental Studies
Institute) opublikował sprawozdanie o przypadkowym
pojawieniu się genetycznie zmodyfikowanego rzepaku
oleistego, pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat,
w pobliżu pięciu z sześciu urządzeń portowych, gdzie
pobrane zostały próbki.

(4) Konieczne wydaje się zapobieganie podobnym sytuacjom
w Unii Europejskiej, zwłaszcza uniknięcie ewentualnej

szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadko-
wego uwolnienia rzepaku MON-00073-7 podczas trans-
portu, składowania, obchodzenia się z nim w środowisku
i przetwarzania na produkty pochodne.

(5) W tej sytuacji posiadacz zezwolenia jest odpowiednią
osobą, która powinna przekazać bezpośrednio opera-
torom i użytkownikom informacje dotyczące nieszkodli-
wości i ogólnych właściwości produktu, jak również
warunków monitorowania, zwłaszcza środków zarzą-
dzania, jakie należy podjąć w wypadku przypadkowego
uwolnienia nasion.

(6) Komisja uważa zatem za właściwsze, aby decyzji
o wprowadzeniu na rynek rzepaku oleistego MON-
00073-7 towarzyszyły specjalne wytyczne techniczne
sporządzone w celu zapobieżenia ewentualnej szkodzie
dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego
uwolnienia tego produktu,

NINIEJSZYM ZALECA:

Artykuł 1

Podczas stosowania przepisów art. 4 ust. 2 decyzji
o wprowadzeniu na rynek rzepaku oleistego (Brassica napus L.,
linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego
pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat, należy wziąć pod
uwagę środki określone w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze zalecenie skierowane jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268
z 18.10.2003, str. 24).

(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.



ZAŁĄCZNIK

1. Posiadacz zezwolenia informuje rolników ze Wspólnoty, którzy mają do czynienia i przetwarzają przywiezione luzem
mieszanki nasion rzepaku oleistego mogące zawierać rzepak oleisty MON-00073-7, o tym, że:

a) wydano zezwolenie na przywóz i wykorzystanie rzepaku oleistego MON-00073-7 zgodnie z definicją podaną
w art. 3 decyzji, we Wspólnocie; oraz

b) że sporządzenie planu monitorowania ogólnego, mające na celu określenie ewentualnych szkodliwych skutków
wprowadzenia na rynek rzepaku oleistego MON-00073-7 w odniesieniu do wspomnianego wykorzystania, stanowi
warunek zezwolenia.

2. Posiadacz zezwolenia podaje rolnikom nazwisko osoby kontaktowej w jego kraju, do której należy się zwracać
w sprawie ewentualnych szkodliwych skutków.

3. Posiadacz zezwolenia informuje rolników, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił możliwość
i konsekwencje przypadkowego uwolnienia rzepaku oleistego MON-00073-7 w kontekście jego przewidzianego
zastosowania. Posiadacz zezwolenia powinien utrzymywać systematyczny kontakt z rolnikami, aby zapewnić, że są
oni informowani o każdej zmianie aktualnej praktyki, która może zmienić wnioski dotyczące oceny ryzyka dla
środowiska.

4. Posiadacz zezwolenia zapewnia, że rolnicy są świadomi, iż skutkiem przypadkowego uwolnienia nasion rzepaku
oleistego przywiezionego do portów i wytłaczarni oleju może być kiełkowanie oraz wszczepienie uwolnionych nasion,
zwłaszcza uwolnionych nasion rzepaku oleistego MON-00073-7.

5. W przypadku gdy uwolnione nasiona rzepaku oleistego zawierają rzepak oleisty MON-00073-7, posiadacz zezwo-
lenia:

a) informuje rolników, że te rośliny muszą zostać usunięte w celu zmniejszenia do minimum szkodliwych skutków
spowodowanych rzepakiem oleistym MON-00073-7; oraz

b) zapewnia rolnikom właściwe plany usuwania dziko rosnącego rzepaku oleistego zawierającego rzepak oleisty
MON-00073-7.

6. Na mocy art. 4 ust. 5 dyrektywy 2001/18/WE oraz pkt C.1.6. decyzji Rady 2002/811/WE (1) Państwa Członkowskie
mogą przeprowadzać kontrole i/lub dodatkowe monitorowanie przypadkowego uwolnienia nasion rzepaku oleistego
MON-00073-7 oraz określenia ewentualnych szkodliwych skutków takiego uwolnienia.
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(1) Dz.U. L 280 z 18.10.2002, str. 27.


