
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 25.)

a GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) kukoricából előállított termékek forgalomból
való kivonásáról

(az értesítés a C(2007) 1810. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland és a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2007/308/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és
takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 8. cikke (6) bekezdésére és 20. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)
kukoricából előállított termékeket a Monsanto Europe
(S.A) (a továbbiakban: a bejelentő) az 1829/2003/EK
rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 8. cikke (1) bekez-
dése b) pontja és 20. cikke (1) bekezdése b) pontja
szerint létező termékként jelentette be, és azokat beve-
zették a géntechnológiával módosított élelmiszerek és
takarmányok közösségi nyilvántartásába. A bejelentés
tárgyát a MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukoricából
előállított élelmiszer-adalékanyagok, takarmány-alap-
anyagok és takarmány-adalékanyagok képezték.

(2) A Közösségben nem hagyták jóvá a MON-ØØØ21-
9xMON-ØØ81Ø-6 kukorica vetőmagjának forgalomba
hozatalát. A MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukorica
bejelentője a Bizottsághoz benyújtott 2007. március
1-jén kelt levelében azonban azt állította, hogy a MON-
ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukorica jóváhagyott keres-
kedelmi értékesítésére világszere utoljára 2005-ben került
sor.

(3) A bejelentő továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy
nem áll szándékában a MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-
6 kukoricából előállított termékek engedélye megújítása
iránt kérelmet benyújtani a rendelet 8. cikke (4) bekez-
désének második albekezdésével, 11. cikkével, 20. cikke
(4) bekezdésének második albekezdésével, valamint 23.
cikkével összhangban. Ezért a MON-ØØØ21-9xMON-
ØØ81Ø-6 kukoricából előállított termékek 2007. április
18-a után a Közösségben nem hozhatók forgalomba.

(4) Nincs szükség a MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6
kukorica vetőmagjának hatékony forgalomból való kivo-
nását biztosító intézkedésekre, mivel ezek a vetőmagok a
Közösségben jogszerűen soha nem voltak forgalomba
hozhatók. Mivel a bejelentő a 2005-ös ültetési időszakot
követően felhagyott a MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6
kukorica vetőmagjának értékesítésével, a MON-ØØØ21-
9xMON-ØØ81Ø-6 kukoricából előállított termékek kész-
leteit már felhasználták, és 2007. április 18-át követően
várhatóan nem fordulnak elő a piacon. A MON-ØØØ21-
9xMON-ØØ81Ø-6 kukorica egy bizonyos ideig kis
nyomokban azonban még előfordulhat az élelmisze-
rekben és takarmányokban.

(5) Jogbiztonsági okokból ezért átmeneti időszakot kell
előírni, amelyen belül az élelmiszerek és takarmányok a
rendelet 4. cikke (2) bekezdésének, illetve 16. cikke (2)
bekezdésének megsértése nélkül tartalmazhatnak ilyen
anyagot, amennyiben az anyag előfordulása véletlen
vagy technikailag elkerülhetetlen.

(6) A megengedett szint és az átmeneti időszak megállapítá-
sakor figyelembe kell venni azt az időtartamot, amely
ahhoz szükséges, hogy a vetőmagoknak a forgalomból
való kivonása az élelmiszer- és takarmányláncban kifejtse
hatását. A megengedett szintnek minden esetben a rende-
letben a géntechnológiával módosított anyagok élelmisze-
rekben és takarmányokban való véletlen vagy techni-
kailag elkerülhetetlen előfordulására vonatkozóan előírt,
legfeljebb 0,9 %-os címkézési és nyomonkövethetőségi
küszöbérték alatt kell maradnia.

(7) A rendelet 28. cikkében előírt, a géntechnológiával
módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyil-
vántartásában a MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kuko-
ricára vonatkozó bejegyzéseket e határozat figyelembevé-
tele érdekében módosítani kell.

(8) A bejelentőt tájékoztatták az e határozatban előírt intéz-
kedésekről.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

HU2007.5.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 117/25

(1) HL L 268., 2003.10.18., 1. o. Az 1981/2006/EK bizottsági rende-
lettel (HL L 368., 2006.12.23., 99. o.) módosított rendelet.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozatról szóló értesítést követő 5 éven belül a MON-
ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukoricából előállított anyagnak a
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 20. cikke (1)
bekezdésének b) pontja szerint bejelentett élelmiszerekben és
takarmányokban való előfordulása az alábbi feltételek mellett
engedélyezett:

a) ez az előfordulás véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen;
valamint

b) aránya nem haladja meg a 0,9 %-ot.

2. cikk

A rendelet 28. cikkében előírt, a géntechnológiával módosított
élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásában a

MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukoricára vonatkozó
bejegyzéseket e határozat figyelembevétele érdekében módosí-
tani kell.

3. cikk

E határozat címzettje a Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460,
Haven 627, B-2040 Antwerpen, Belgium, az egyesült államok-
beli Monsanto Company képviselője.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 25-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HUL 117/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.5.5.


