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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU, EURATOM) Nr. 577/2012 VAN DE RAAD
van 26 juni 2012
tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de
pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en
de Regeling welke van toepassing is op de andere personeels
leden van de Unie, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom,
EGKS) nr. 259/68 van de Raad (1), en met name artikel 64 en
artikel 65, leden 2 en 3, van het Statuut en de bijlagen VII, XI
en XIII bij dat Statuut, alsmede artikel 20, eerste alinea, en de
artikelen 64 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op
de andere personeelsleden,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

houd voorgedaan en derhalve moeten de aanpassingscoëfficiën
ten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambte
naren en de andere personeelsleden van de Europese Unie wor
den gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2012 bedragen de aanpassingscoëffi
ciënten die krachtens artikel 64 van het Statuut van toepassing
zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren en de andere per
soneelsleden die werkzaam zijn in het hierna genoemde land:
Estland: 77,8.

Overwegende hetgeen volgt:
In de periode van juni tot en met december 2011 heeft zich in
Estland een aanzienlijke stijging van de kosten van levensonder

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 26 juni 2012.
Voor de Raad
De voorzitter
N. WAMMEN

(1) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 578/2012 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 2012
tot niet-goedkeuring van de werkzame stof difenylamine overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

De aanvraag is ingediend bij Ierland, dat bij Verordening
(EG) nr. 1490/2002 als rapporteur-lidstaat was aange
wezen. De termijn voor de versnelde procedure is nage
leefd. De specificatie van de werkzame stof en de onder
steunde toepassingen zijn dezelfde als voor Beschikking
2009/859/EG. Die aanvraag voldoet ook aan de overige
materiële en procedurele voorschriften van artikel 15 van
Verordening (EG) nr. 33/2008.

(5)

Ierland heeft de door de aanvrager ingediende aanvul
lende gegevens onderzocht en een aanvullend verslag
opgesteld. Het heeft dat verslag op 3 december 2010
aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
en de Commissie toegezonden.

(6)

De EFSA heeft het aanvullende verslag aan de andere
lidstaten en de aanvrager toegezonden en de naar aan
leiding daarvan ontvangen opmerkingen naar de Com
missie doorgestuurd. Overeenkomstig artikel 20, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 33/2008 en op verzoek van
de Commissie heeft de EFSA haar conclusie over de risi
cobeoordeling van difenylamine op 5 december 2011
aan de Commissie overgelegd (7). Het ontwerpbeoor
delingsverslag, het aanvullende verslag en de conclusie
van de EFSA zijn door de lidstaten en de Commissie in
het kader van het Permanent Comité voor de voedselke
ten en de diergezondheid onderzocht en op 1 juni 2012
afgerond in de vorm van het evaluatieverslag van de
Commissie voor difenylamine.

(7)

Op grond van de door de aanvrager verstrekte aanvul
lende gegevens en informatie kon niet worden gesteld dat
de specifieke problemen die tot de niet-opneming hadden
geleid, verdwenen waren. Het was met name niet moge
lijk een betrouwbare beoordeling van de blootstelling van
de consumenten te maken omdat informatie ontbrak
over residuen in rauwe en verwerkte appelen en de aan
wezigheid van nitrosaminen in appelen niet kon worden
uitgesloten. Met name drie metabolieten konden niet
worden geïdentificeerd en derhalve konden hun toxico
logische eigenschappen niet worden beoordeeld. Boven
dien was de door de aanvrager ingediende studie over de
verwerking niet representatief voor de normale hydroly
tische omstandigheden en konden op grond ervan de
afbraak- en reactieproducten, waaronder de drie onbe
kende metabolieten, niet worden geïdentificeerd. Tot
slot was het aanvullende bewijsmateriaal over nitrosami
nen niet afdoend, aangezien de analysemethode niet ge
valideerd en niet selectief genoeg was en zij onvoldoende
resolutie had.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 13, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 80, lid 1, onder c), van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 is Richtlijn 91/414/EEG (2) van
de Raad van toepassing – wat de procedure en de goed
keuringsvoorwaarden betreft – op werkzame stoffen
waarvoor de volledigheid is vastgesteld overeenkomstig
artikel 16 van Verordening (EG) nr. 33/2008 van de
Commissie van 17 januari 2008 tot vaststelling van na
dere bepalingen voor de uitvoering van Richtlijn
91/414/EEG van de Raad met betrekking tot een nor
male en een versnelde procedure voor de beoordeling
van werkzame stoffen die deel uitmaakten van het in
artikel 8, lid 2, van die richtlijn bedoelde werkprogram
ma, maar niet in bijlage I ervan zijn opgenomen (3).
Difenylamine is een werkzame stof waarvoor de volledig
heid is vastgesteld overeenkomstig die verordening.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 451/2000 (4) en Verordening
(EG) nr. 1490/2002 (5) van de Commissie zijn de bepa
lingen voor de uitvoering van de tweede en de derde fase
van het in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG
vermelde werkprogramma vastgesteld, evenals een lijst
van werkzame stoffen die beoordeeld moeten worden
met het oog op hun eventuele opname in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG. Difenylamine is in die lijst opge
nomen. Bij Beschikking 2009/859/EG van de Commis
sie (6) is besloten om difenylamine niet op te nemen in
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(3)

In overeenstemming met de oorspronkelijke kennisgever
heeft een andere persoon ("de aanvrager") krachtens ar
tikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG een nieuwe aan
vraag ingediend met het verzoek de versnelde procedure
toe te passen overeenkomstig de artikelen 14 tot en met
19 van Verordening (EG) nr. 33/2008 van de Commissie.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

309 van 24.11.2009, blz. 1.
230 van 19.8.1991, blz. 1.
15 van 18.1.2008, blz. 5.
55 van 29.2.2000, blz. 25.
224 van 21.8.2002, blz. 23.
314 van 1.12.2009, blz. 79.

(7) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; "Conclusion on the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance di
phenylamine". EFSA Journal 2012; 10(1):2486 [59 blz.].
doi:10.2903/j.efsa.2012.2486. Online te vinden op: www.efsa.
europa.eu/efsajournal.htm
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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De Commissie heeft de aanvrager verzocht zijn opmer
kingen over de conclusie van de EFSA in te dienen.
Bovendien heeft de Commissie de aanvrager overeen
komstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 33/2008 verzocht zijn opmerkingen over het ontwer
pevaluatieverslag in te dienen. De aanvrager heeft zijn
opmerkingen ingediend en deze zijn zorgvuldig onder
zocht.
Ondanks de argumenten van de aanvrager blijven de in
overweging 7 vermelde problemen echter bestaan. Bij
gevolg is niet aangetoond dat mag worden verwacht
dat gewasbeschermingsmiddelen die difenylamine bevat
ten, onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden in het
algemeen aan de eisen van artikel 5, lid 1, onder a) en b),
van Richtlijn 91/414/EEG voldoen.
Difenylamine mag daarom niet worden goedgekeurd
overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009.
Voor de duidelijkheid moet Beschikking 2009/859/EG
worden ingetrokken.
Deze verordening laat de mogelijkheid om een nieuwe
aanvraag voor difenylamine in te dienen overeenkomstig
artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 onverlet.

(13)

L 171/3

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Niet-goedkeuring van een werkzame stof
De werkzame stof difenylamine wordt niet goedgekeurd.

Artikel 2
Intrekking
Beschikking 2009/859/EG wordt ingetrokken.

Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 juni 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

NL
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 579/2012 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 2012
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen
en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde
wijnbouwproducten
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

In een meertalige context kan het gebruik van pictogram
men bij de etikettering van een product de leesbaarheid
van de aan de consument verschafte informatie verbete
ren en de consument betere garanties bieden. Het is
daarom passend marktdeelnemers de mogelijkheid te bie
den hun vermeldingen aan te vullen met pictogrammen.

(5)

Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie (5)
moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Om te voorkomen dat de vermarkting van reeds geëti
ketteerde producten onder de nieuwe voorschriften valt,
moet worden bepaald dat deze uitsluitend van toepassing
zijn op wijn die geheel of gedeeltelijk is bereid op basis
van druiven van de oogst van de jaren 2012 en volgende,
en is geëtiketteerd na 30 juni 2012.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark
ten,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
en met name artikel 121, eerste alinea, onder m), in samenhang
met artikel 4,
Gezien Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presen
tatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte
reclame (2), en met name artikel 6, lid 3 bis, tweede alinea,
onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 6, lid 3 bis, eerste alinea, van Richtlijn
2000/13/EG is voorzien in de verplichting om op het
etiket van dranken met een alcoholvolumegehalte van
meer dan 1,2 % alle in lid 4, onder a), van dat artikel
omschreven en in bijlage III bis bij die richtlijn genoemde
ingrediënten te vermelden.

(1)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 607/2009 wordt als volgt gewijzigd:

(3),

De in Richtlijn 2007/68/EG van de Commissie
zoals
gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1266/2010 (4), vast
gestelde afwijking van die verplichting voor wijn, in de
zin van bijlage XI ter van Verordening (EG) nr.
1234/2007, die vóór 30 juni 2012 in de handel is ge
bracht of geëtiketteerd zolang de voorraad strekt, is met
ingang van 30 juni 2012 niet meer van toepassing.

(2)

Daarom is het passend etiketteringsvoorschriften voor de
genoemde dranken vast te stellen waarin wordt bepaald
dat de bij de vervaardiging gebruikte stoffen die in bijlage
III bis bij Richtlijn 2000/13/EG zijn opgenomen en waar
van de aanwezigheid overeenkomstig de in artikel 120
octies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde
analysemethoden in het eindproduct kan worden vast
gesteld, op het etiket moeten worden vermeld en dat
deze ingrediënten bijgevolg als ingrediënten in de zin
van artikel 6, lid 4, onder a), van Richtlijn 2000/13/EG
dienen te worden beschouwd.

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

299
109
310
347

van
van
van
van

16.11.2007, blz. 1.
6.5.2000, blz. 29.
28.11.2007, blz. 11.
31.12.2010, blz. 27.

1) Artikel 51 wordt vervangen door:
„Artikel 51
Toepassing van bepaalde horizontale voorschriften
1.
De vermeldingen die voor de vermelding van de in
artikel 6, lid 3 bis, van Richtlijn 2000/13/EG bedoelde in
grediënten moeten worden gebruikt voor sulfieten, voor
melk en van melk afgeleide stoffen, en voor eieren en van
eieren afgeleide stoffen, zijn opgenomen in bijlage X, deel A.
2.
De in lid 1 bedoelde vermeldingen kunnen, naargelang
van het geval, worden gecombineerd met een van de in
bijlage X, deel B, afgebeelde pictogrammen.”.
2) Bijlage X wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij
deze verordening.
(5) PB L 193 van 24.7.2009, blz. 60.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Zij is, wat betreft de vermeldingen voor melk en van melk afgeleide stoffen, en voor eieren en van eieren
afgeleide stoffen, als bedoeld in artikel 51, lid 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009, zoals gewijzigd bij
deze verordening, van toepassing op de in bijlage XI ter van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde wijn
die geheel of gedeeltelijk is bereid op basis van druiven van de oogst van de jaren 2012 en volgende, en is
geëtiketteerd na 30 juni 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
„BIJLAGE X
DEEL A
In artikel 51, lid 1, bedoelde vermeldingen
Taal

Vermeldingen voor sulfieten

Vermeldingen voor eieren en van
eieren afgeleide stoffen

Vermeldingen voor melk en van melk
afgeleide stoffen

Bulgaars

„сулфити“ of „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен
продукт“, „яйчен лизозим“ of
„яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“,
„млечен казеин“ of „млечен
протеин“

Spaans

«sulfitos» of «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovo
producto», «lisozima de huevo» of
«ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína
de leche» of «proteína de leche»

Tsjechisch

„siřičitany“ of „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „vý
robky z vajec“, „vaječný lysozym“
of „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný
kasein“ of „mléčná bílkovina“

Deens

»sulfitter« of »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægproduct«,
»æglysozym« of »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeproduct«, »mælke
casein« of »mælkeprotein«

Duits

„Sulfite“ of „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiproduct“, „Ly
sozym aus Ei“ of „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein
aus Milch“ of „Milchprotein“

Ests

„sulfitid” of „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „muna
tooted”, „munalüsosüüm” of „mu
naalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin”
of „piimaproteiin”

Grieks

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» of
«ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό»,
«πρωτεΐνη
αυγού»,
«προϊόν
αυγού»,
«λυσοζύμη
αυγού» of «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος»,
«καζεΐνη γάλακτος» of «πρωτεΐνη
γάλακτος»

Engels

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’
of ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’,
‘egg lysozyme’ of ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’
of ‘milk protein’

Frans

«sulfites» of «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit
de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» of
«albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du
lait» of «protéine du lait»

Italiaans

«solfiti», «sulfiti» of «anidride solfo
rosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «deri
vati dell’uovo», «lisozima da uovo»
of «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina
del latte» of «proteina del latte»

Lets

“sulfīti” of “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu
products”, “olu lizocīms” of “olu
albumīns”

“piens”, “piena products”, “piena ka
zeīns” of “piena olbaltumviela”

Litouws

„sulfitai“ of „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“,
„kiaušinių productai“, „kiaušinių li
zocimas“ of „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno productai“, „pieno
kazeinas“ of „pieno baltymai“

Hongaars

„szulfitok” of „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”,
„tojástermék”, „tojásból származó
lizozim” of „tojásból származó al
bumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” of
„tejfehérje”

Maltees

“sulfiti”, of “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott
tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” of
“albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina
tal-ħalib” of “proteina tal-ħalib”

Nederlands

„sulfieten” of „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eily
sozym” of „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne”
of „melkproteïnen”

NL
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Vermeldingen voor eieren en van
eieren afgeleide stoffen

Vermeldingen voor melk en van melk
afgeleide stoffen

Pools

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” of
„ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „producty z
jaj”, „lizozym z jaja” of „albuminę
z jaja”

„mleko”, „producty mleczne”, „ka
zeinę z mleka” of „białko mleka”

Portugees

«sulfitos» of «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto
de ovo», «lisozima de ovo» of «al
bumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína
de leite» of «proteína de leite»

Roemeens

„sulfiți” of „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse
din ouă”, „lizozimă din ouă” of
„albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină
din lapte” of „proteine din lapte”

Slowaaks

„siričitany“ of „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výro
bok z vajec“, „vaječný lyzozým“ of
„vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“,
„mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“
of „mliečna bielkovina“

Sloveens

„sulfiti“ of „žveplov dioksid“

„jajce“,
„jajčne
beljakovine“,
„proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“
of „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni
kazein“ of „mlečne beljakovine“

Fins

”sulfiitteja” of ”rikkidioksidia”

”munaa”, ”munaproteiinia”, ”mu
natuotetta”, ”kananmunasta peräi
sin olevaa lysotsyymiä” of ”munaalbumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”maitoka
seiinia” of ”maitoproteiinia”

Zweeds

”sulfiter” of ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggproduct”,
”ägglysozym” of ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkproducter”, ”kasein”
of ”mjölkprotein”

DEEL B
In artikel 51, lid 2, bedoelde pictogrammen

”
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 580/2012 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 2012
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij
die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Com
missie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten
en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op
grond van de resultaten van de multilaterale handels
besprekingen van de Uruguayronde, de criteria vast
gesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend
overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de
variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vast
gesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 juni 2012.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en
Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

0702 00 00

TR
ZZ

52,3
52,3

0707 00 05

TR
ZZ

103,7
103,7

0709 93 10

TR
ZZ

99,0
99,0

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

72,8
89,3
95,0
85,7

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
UY
ZA
ZZ

114,7
93,7
107,8
136,1
180,9
57,1
107,3
113,9

0809 10 00

TR
ZZ

193,2
193,2

0809 29 00

TR
ZZ

421,8
421,8

Forfaitaire invoerwaarde

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 581/2012 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 2012
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 juli 2012
DE EUROPESE COMMISSIE,

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr.
642/2010 is de prijs die in aanmerking moet worden
genomen voor de berekening van het invoerrecht voor
de producten van de GN-codes 1001 19 00, 1001 11 00,
ex 1001 91 20 (zachte tarwe, zaaigoed), ex 1001 99 00
(zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed),
1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00,
1007 10 90 en 1007 90 00, de dagelijkse representatieve
cif-invoerprijs die wordt bepaald volgens de methode van
artikel 5 van die verordening.

(4)

Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de
periode vanaf 1 juli 2012, die van toepassing zullen zijn
tot er nogmaals nieuwe invoerrechten worden vastgesteld
en in werking treden.

(5)

Omdat ervoor moet worden gezorgd dat deze maatregel
zo snel mogelijk na de terbeschikkingstelling van de ge
actualiseerde gegevens van toepassing wordt, moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekend
making ervan,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
Gezien Verordening (EU) nr. 642/2010 van de Commissie van
20 juli 2010 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Ver
ordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de
invoerrechten in de sector granen (2), en met name artikel 2,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 is bepaald dat het invoerrecht voor de pro
ducten van de GN-codes 1001 19 00, 1001 11 00,
ex 1001 91 20 (zachte tarwe, zaaigoed), ex 1001 99 00
(zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed),
1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00,
1007 10 90 en 1007 90 00, gelijk is aan de interventie
prijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met
55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de be
trokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger
zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douaneta
rief.
In artikel 136, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 is bepaald dat voor de berekening van het
in lid 1 van dat artikel bedoelde invoerrecht regelmatig
representatieve cif-invoerprijzen voor de betrokken pro
ducten worden vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007
bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing
zijn vanaf 1 juli 2012, worden in bijlage I bij de onderhavige
verordening vastgesteld op basis van de in bijlage II vermelde
elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2012.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en
Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 187 van 21.7.2010, blz. 5.
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BIJLAGE I
Vanaf 1 juli 2012 geldende invoerrechten voor de in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007
bedoelde producten
GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)
(EUR/t)

1001 19 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

ex 1001 91 20

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex 1001 99 00

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

ROGGE

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90
1007 90 00

MAÏS, zaaigoed, ander dan hybriden
MAÏS, andere dan zaaigoed

( 2)

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor
zaaidoeleinden

0,00
0,00
0,00

(1) Krachtens artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 642/2010 komt de importeur in aanmerking voor een verlaging van de invoer
rechten met:
— 3 EUR per ton, indien de loshaven aan de Middellandse Zee (voorbij de Straat van Gibraltar) of de Zwarte Zee ligt en het product
via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal wordt aangevoerd,
— 2 EUR per ton, als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd Konink
rijk of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt en het product via de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd.
(2) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR per ton als aan de in artikel 3, van
Verordening (EU) nr. 642/2010 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BIJLAGE II
Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten
15.6.2012-28.6.2012
1. Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde referentieperiode:
(EUR/t)
Zachte tarwe (1)

Maïs

Harde tarwe
van hoge
kwaliteit

Harde tarwe
tarwe van gemid
delde kwaliteit (2)

Harde tarwe
van lage
kwaliteit (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

258,64

192,65

—

—

—

Fob-prijs VSA

—

—

235,23

225,23

205,23

Golfpremie

—

23,48

—

—

—

43,36

—

—

—

—

Beurs
Notering

Grote-Merenpremie

(1) Premie van 14 EUR per ton inbegrepen (artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 642/2010).
(2) Korting van 10 EUR per ton (artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 642/2010).
(3) Korting van 30 EUR per ton (artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 642/2010).

2. Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde referentieperiode:
Vrachtkosten: Golf van Mexico-Rotterdam:

17,04 EUR/t

Vrachtkosten: Grote Meren-Rotterdam:

52,19 EUR/t
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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 28 juni 2012
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of
gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 ×
MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van
het Europees Parlement en de Raad
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4312)
(Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2012/347/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

Op 15 februari 2012 heeft de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig de artikelen 6
en 18 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 een gunstig
advies uitgebracht. Zij kwam tot de conclusie dat soja
MON 87701 × MON 89788, als omschreven in de aan
vraag, even veilig is als zijn niet genetisch gemodificeerde
pendant wat betreft de mogelijke gevolgen voor de ge
zondheid van mens en dier en voor het milieu (3).

(5)

In haar advies heeft de EFSA aandacht besteed aan alle
specifieke kwesties en problemen die door de lidstaten
aan de orde waren gesteld in de context van de raad
pleging van de bevoegde nationale instanties, als bedoeld
in artikel 6, lid 4, en artikel 18, lid 4, van die verorde
ning.

(6)

De EFSA heeft in haar advies ook geconcludeerd dat het
door de aanvrager ingediende monitoringplan voor de
milieueffecten, dat bestaat uit een algemeen bewakings
plan, aansluit bij het beoogde gebruik van de producten.

(7)

Gezien het bovenstaande moet een vergunning worden
verleend voor soja MON 87701 × MON 89788 en alle
producten die geheel of gedeeltelijk daaruit bestaan uit of
daarmee zijn geproduceerd en voor levensmiddelen en
diervoeders die daarmee zijn geproduceerd, als beschre
ven in de aanvraag („de producten”). Andere producten
dan levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd
met soja MON 87701 × MON 89788 behoren niet tot
het
toepassingsgebied
van
Verordening
(EG)
nr. 1829/2003 en vallen niet onder deze vergunning.

(8)

Er moet aan ieder genetisch gemodificeerd organisme
(„ggo”) een eenduidig identificatienummer worden toege
kend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 65/2004 van
de Commissie van 14 januari 2004 tot vaststelling van
een systeem voor de ontwikkeling en toekenning van
eenduidige identificatienummers voor genetisch gemodi
ficeerde organismen (4).

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Par
lement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name
artikel 7, lid 3, en artikel 19, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 14 augustus 2009 heeft Monsanto Europe nv bij de
bevoegde instantie van Nederland overeenkomstig de ar
tikelen 5 en 17 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 een
aanvraag ingediend voor het in de handel brengen van
levensmiddelen, levensmiddeleningrediënten en diervoe
ders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn gepro
duceerd met soja MON 87701 × MON 89788 („de aan
vraag”).

(2)

De aanvraag heeft ook betrekking op het in de handel
brengen van andere producten dan levensmiddelen en
diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit soja
MON 87701 × MON 89788 voor dezelfde gebruiksdoel
einden als andere soja, met uitzondering van de teelt.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 5, en artikel 17, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 omvat de aanvraag de
gegevens en de informatie als voorgeschreven in de bij
lagen III en IV bij Richtlijn 2001/18/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de
doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde or
ganismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn
90/220/EEG van de Raad (2) en de informatie en de con
clusies over de risicobeoordeling die is uitgevoerd over
eenkomstig de beginselen van bijlage II bij Richtlijn
2001/18/EG. Zij omvat eveneens een monitoringplan
voor de milieueffecten overeenkomstig bijlage VII bij
Richtlijn 2001/18/EG.

(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
(2) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?
question=EFSA-Q-2009-00761
(4) PB L 10 van 16.1.2004, blz. 5.
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Op grond van het advies van de EFSA lijken voor levens
middelen, levensmiddeleningrediënten en diervoeders die
geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd
met soja MON 87701 × MON 89788 geen andere spe
cifieke etiketteringsvoorschriften nodig te zijn dan die
van artikel 13, lid 1, en artikel 25, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1829/2003. Om ervoor te zorgen dat de pro
ducten binnen de grenzen van de bij dit besluit verleende
vergunning worden gebruikt, moet op het etiket van
diervoeders en andere producten dan levensmiddelen en
diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit het ggo
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, ook duide
lijk worden vermeld dat de producten in kwestie niet
voor de teelt mogen worden gebruikt.
In artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1830/2003
van het Europees Parlement en de Raad van 22 september
2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van
genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaar
heid van met genetisch gemodificeerde organismen ge
produceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijzi
ging van Richtlijn 2001/18/EG (1) worden etiketterings
voorschriften vastgesteld voor producten die geheel of
gedeeltelijk uit ggo’s bestaan. Traceerbaarheidsvoorschrif
ten voor producten die geheel of gedeeltelijk uit ggo’s
bestaan, zijn vastgesteld in artikel 4, leden 1 tot en
met 5, en voor levensmiddelen en diervoeders die met
ggo’s zijn geproduceerd, in artikel 5 van die verordening.
De vergunninghouder moet elk jaar een verslag indienen
over de uitvoering en de resultaten van het monitoring
plan voor de milieueffecten. Die resultaten moeten wor
den ingediend overeenkomstig Beschikking 2009/770/EG
van de Commissie van 13 oktober 2009 tot vaststelling
van standaardrapportageformulieren voor de presentatie
van de resultaten van monitoring van de doelbewuste
introductie van genetisch gemodificeerde organismen in
het milieu, als product of in producten en met het oog
op het in de handel brengen, overeenkomstig Richtlijn
2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (2).
Het advies van de EFSA rechtvaardigt niet het opleggen
van specifieke voorwaarden of beperkingen voor het in
de handel brengen en/of specifieke voorwaarden of be
perkingen voor het gebruik en de behandeling, met in
begrip van voorschriften voor monitoring na het in de
handel brengen betreffende het gebruik van de levens
middelen en diervoeders, of specifieke voorwaarden
voor de bescherming van bijzondere ecosystemen/het
milieu en/of geografische gebieden, als bedoeld van arti
kel 6, lid 5, onder e), en artikel 18, lid 5, van Verorde
ning (EG) nr. 1829/2003.

30.6.2012

grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodi
ficeerde organismen (3) moeten de partijen bij het aan het
Verdrag inzake biodiversiteit gehechte Protocol van Car
tagena inzake bioveiligheid via het uitwisselingscentrum
voor bioveiligheid van dit besluit in kennis worden ge
steld.
(14)

De aanvrager is over de in dit besluit vervatte maatrege
len geraadpleegd.

(15)

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de dier
gezondheid heeft binnen de door zijn voorzitter vast
gestelde termijn geen advies uitgebracht. Een uitvoerings
handeling werd nodig geacht; de voorzitter heeft de ont
werpuitvoeringshandeling voor verder beraad aan het Co
mité van beroep voorgelegd. Het Comité van beroep
heeft geen advies uitgebracht,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Genetisch gemodificeerd organisme en eenduidig
identificatienummer
Aan de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 × MON
89788 wordt het eenduidige identificatienummer MON877Ø1-2 × MON-89788-1 toegekend overeenkomstig Verorde
ning (EG) nr. 65/2004.
Artikel 2
Vergunning
Voor de volgende producten wordt voor de doeleinden van
artikel 4, lid 2, en artikel 16, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1829/2003 een vergunning verleend overeenkomstig de
voorwaarden van dit besluit:
a) levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of
gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met soja MON877Ø1-2 × MON-89788-1;
b) diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn ge
produceerd met soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;
c) andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die
geheel of gedeeltelijk bestaan uit soja MON-877Ø1-2 ×
MON-89788-1 voor dezelfde gebruiksdoeleinden als andere
soja, met uitzondering van de teelt.
Artikel 3
Etikettering

(12)

Alle relevante informatie over de verlening van de ver
gunning voor de producten moet worden opgenomen in
het bij Verordening (EG) nr. 1829/2003 vastgestelde EUregister van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders.

1.
Voor de etiketteringsvoorschriften van artikel 13, lid 1, en
artikel 25, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 en ar
tikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1830/2003 is de naam
van het organisme „soja”.

(13)

Krachtens artikel 9, lid 1, en artikel 15, lid 2, onder c),
van Verordening (EG) nr. 1946/2003 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de

2.
De woorden „niet voor teeltdoeleinden” worden aange
bracht op het etiket en in de begeleidende documenten van
de in artikel 2, onder b) en c), bedoelde producten die geheel
of gedeeltelijk bestaan uit soja MON-877Ø1-2 × MON89788-1.

(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24.
(2) PB L 275 van 21.10.2009, blz. 9.

(3) PB L 287 van 5.11.2003, blz. 1.
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Artikel 4

Artikel 7

Monitoring van de milieueffecten

Geldigheid

1.
De vergunninghouder zorgt ervoor dat het in punt h) van
de bijlage vermelde monitoringplan voor de milieueffecten
wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Dit besluit is van toepassing gedurende een periode van tien jaar
vanaf de datum van kennisgeving.

2.
De vergunninghouder dient bij de Commissie elk jaar
overeenkomstig Beschikking 2009/770/EG een verslag in over
de uitvoering en de resultaten van het monitoringplan.

Artikel 8

Artikel 5
EU-register
De informatie in de bijlage bij dit besluit wordt opgenomen in
het bij artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 vast
gestelde EU-register van genetisch gemodificeerde levensmidde
len en diervoeders.

Adressaat
Dit besluit is gericht tot Monsanto Europe nv, Tervurenlaan
270-272, 1150 Brussel, BELGIË.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2012.

Artikel 6
Vergunninghouder

Voor de Commissie

De vergunninghouder is Monsanto Europe nv, België, als ver
tegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten.

John DALLI

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
a) Aanvrager en vergunninghouder
Naam: Monsanto Company
Adres:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA.

Vertegenwoordigd door Monsanto Europe nv, Tervurenlaan 270-272, 1150 Brussel, BELGIË.
b) Benaming en specificatie van de producten
1. Levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met soja
MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;
2. diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;
3. andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit soja MON-877Ø12 × MON-89788-1 voor dezelfde gebruiksdoeleinden als andere soja, met uitzondering van de teelt.
De genetisch gemodificeerde soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, zoals beschreven in de aanvraag, wordt gepro
duceerd door kruisingen tussen soja die de events MON-877Ø1-2 en MON-89788-1 bevat en brengt het Cry1Ac-eiwit
tot expressie dat bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke lepidoptera en het CP4 EPSPS-eiwit dat tolerantie
oplevert voor het herbicide glyfosaat.
c) Etikettering
1. Voor de specifieke etiketteringsvoorschriften van artikel 13, lid 1, en artikel 25, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1829/2003 en artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1830/2003 is de naam van het organisme „soja”;
2. de woorden „niet voor teeltdoeleinden” worden aangebracht op het etiket en in de begeleidende documenten van
de in artikel 2, onder b) en c), van dit besluit bedoelde producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit soja MON877Ø1-2 × MON-89788-1.
d) Detectiemethode
— Modificatiespecifieke real-time PCR-methode voor de kwantificering van soja MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;
— gevalideerd op zaaizaad door het communautair referentielaboratorium, opgericht bij Verordening (EG)
nr. 1829/2003, gepubliceerd op http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;
— referentiemateriaal: AOCS 0809-A en AOCS 0906-A (voor MON87701) en AOCS 0906-B en AOCS 906-A (voor
MON89788) toegankelijk via de American Oil Chemists Society op http://www.aocs.org/tech/crm.
e) Eenduidig identificatienummer
MON-877Ø1-2 × MON-89788-1
f) Informatie die vereist is krachtens bijlage II bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het
Verdrag inzake biodiversiteit
Uitwisselingscentrum voor bioveiligheid, Record ID: zie (wordt ingevuld bij de kennisgeving).
g) Voorwaarden of beperkingen met betrekking tot het in de handel brengen, het gebruik en de behandeling van
de producten
Niet van toepassing.
h) Monitoringplan
Monitoringplan voor de milieueffecten overeenkomstig bijlage VII bij Richtlijn 2001/18/EG.
(Link: op internet gepubliceerd plan].
i) Voorschriften voor monitoring, na het in de handel brengen, van het gebruik van het levensmiddel voor
menselijke consumptie
Niet van toepassing.
Noot: het kan gebeuren dat de links naar de documenten na verloop van tijd gewijzigd moeten worden. Dergelijke
wijzigingen worden bekendgemaakt door middel van updates van het EU-register van genetisch gemodificeerde levens
middelen en diervoeders.
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