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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Απριλίου 2007
σχετικά με την απόσυρση από την αγορά των προϊόντων που παράγονται από αραβόσιτο
GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1810]
(Τα κείμενα στην ολλανδική και τη γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2007/308/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Δεν απαιτούνται μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής απόσυρσης από την αγορά σπόρων από αραβόσιτο
MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, επειδή οι εν λόγω σπόροι δεν μπορούσαν ποτέ να τεθούν νόμιμα στην κοινοτική
αγορά. Καθώς ο κοινοποιών σταμάτησε τις πωλήσεις σπόρων
από αραβόσιτο MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 μετά
την περίοδο φύτευσης 2005, τα αποθέματα προϊόντων που
παρήχθησαν από αραβόσιτο MON-ØØØ21-9xMONØØ81Ø-6 εξαντλήθηκαν και δεν αναμένεται να κυκλοφορούν στην αγορά μετά τις 18 Απριλίου 2007. Ωστόσο, είναι
πιθανό να εξακολουθήσουν να υπάρχουν ελάχιστα ίχνη αραβοσίτου MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 σε προϊόντα
τροφίμων ή ζωοτροφών για ορισμένο χρονικό διάστημα.

(5)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι επομένως απαραίτητη η
πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια της
οποίας τα προϊόντα τροφίμων ή ζωοτροφών ενδέχεται να
περιέχουν αυτό το υλικό χωρίς η παρουσία του να συνιστά
παραβίαση του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 16
παράγραφος 2 του κανονισμού, εφόσον είναι τυχαία ή
τεχνικώς αναπόφευκτη.

(6)

Κατά τον υπολογισμό του επιπέδου ανοχής και του χρονικού
διαστήματος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
απαιτείται έως ότου η μη διαθεσιμότητα των σπόρων παράγει
τα αποτελέσματά της σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων
και ζωοτροφών. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ανοχής πρέπει να μην υπερβαίνει το όριο επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας, ύψους 0,9 %, που προβλέπεται στον κανονισμό για
την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς
τροποποιημένου υλικού σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

(7)

Οι καταχωρίσεις στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων τροφών και ζωοτροφών, όπως προβλέπεται στο άρθρο
28 του κανονισμού, σχετικά με τον αραβόσιτο MONØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 πρέπει να τροποποιηθούν
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η παρούσα απόφαση.

(8)

Ζητήθηκε η γνώμη του κοινοποιούντος για τα μέτρα που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
λίου και του Συμβουλίου, της 22ας
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και
άρθρο 8 παράγραφος 6 και το άρθρο

του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουΣεπτεμβρίου 2003, για τα
ζωοτροφές (1), και ιδίως το
20 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Τα προϊόντα που παράγονται από αραβόσιτο GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) κοινοποιήθηκαν ως υφιστάμενα προϊόντα από τη Monsanto Europe
SA (εφεξής «ο κοινοποιών») δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 20 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (εφεξής
«ο κανονισμός») και καταχωρίσθηκαν στο κοινοτικό μητρώο
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Το
πεδίο εφαρμογής της κοινοποίησης κάλυπτε τα πρόσθετα
τροφίμων, τις πρώτες ύλες ζωοτροφών και τα πρόσθετα
ζωοτροφών παραγόμενα από αραβόσιτο MON-ØØØ219xMON-ØØ81Ø-6.
Δεν έχει χορηγηθεί έγκριση διάθεσης στην κοινοτική αγορά
σπόρων από αραβόσιτο MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø6. Ο κοινοποιών τον αραβόσιτο MON-ØØØ21-9xMONØØ81Ø-6, με επιστολή του προς την Επιτροπή την 1η
Μαρτίου 2007, επισημαίνει ότι το 2005 ήταν το τελευταίο
έτος εγκεκριμένων πωλήσεων σπόρων αραβοσίτου MONØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπλέον, ο κοινοποιών ανέφερε στην Επιτροπή ότι δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της έγκρισης
των προϊόντων που παράγονται από αραβόσιτο MONØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 δυνάμει του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, το
άρθρο 11, το άρθρο 20 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο
και το άρθρο 23 αντίστοιχα. Συνεπώς τα προϊόντα που
παράγονται από αραβόσιτο MON-ØØØ21-9xMONØØ81Ø-6 δεν μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία στην
Κοινότητα μετά τις 18 Απριλίου 2007.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της
23.12.2006, σ. 99).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται η παρουσία υλικού που παράγεται από αραβόσιτο
MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 σε τρόφιμα και ζωοτροφές
που κοινοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για διάστημα έως πέντε έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης:
α) υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσία αυτή είναι τυχαία ή
τεχνικώς αναπόφευκτη· και
β) σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 0,9 %.

5.5.2007

κανονισμού, σχετικά με τον αραβόσιτο MON-ØØØ21-9xMONØØ81Ø-6 πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να συνεκτιμηθεί
η παρούσα απόφαση.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην εταιρεία Monsanto Europe
SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerp, Βέλγιο, η
οποία εκπροσωπεί την εταιρεία Monsanto Company, United States
of America.

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2007.

Άρθρο 2

Για την Επιτροπή

Οι καταχωρίσεις στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων
τροφών και ζωοτροφών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του

Μέλος της Επιτροπής

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

