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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 6 november 2013
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 mais MON
89034 × 1507 × NK 603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4719)
(Slechts de teksten in de Engelse, de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2013/648/EU)
overeenkomstig 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.

DE EUROPESE COMMISSIE,

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,

(3)

Genetisch gemodificeerde gewassen die twee of meer ge
netisch gemodificeerde transformatiestappen bevatten
worden genetisch gemodificeerde „stacks” genoemd. De
oogst van genetisch gemodificeerde mais met meerdere
transformatiestappen bevat specifieke kenmerken van
wege het specifieke voortplantingsproces van mais. Wan
neer bijvoorbeeld de zaden van genetisch gemodificeerde
mais met drie afzonderlijke transformatiestappen worden
verbouwd, zal de daaruit voortvloeiende oogst niet alleen
korrels met alle drie de transformatiestappen bevatten,
maar ook korrels die slechts één of twee verschillende
afzonderlijke transformatiestappen bevatten of geen en
kele van de drie afzonderlijke transformatiestappen (ne
gatieve segreganten). De vergunning voor genetisch ge
modificeerde mais met meerdere transformatiestappen
dient daarom alle mogelijke combinaties van de afzon
derlijke transformatiestappen ervan te omvatten, met uit
zondering van die waarvoor reeds een vergunning is
verleend.

(4)

Iedere genetisch gemodificeerde maissoort met één af
zonderlijke transformatiestap en iedere combinatie van
afzonderlijke transformatiestappen moet als een afzon
derlijke ggo als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 15,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 worden be
schouwd. Overeenkomstig artikel 4, lid 2, en artikel 16,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 is het niet
toegestaan een ggo dat voor voedingsdoeleinden wordt
gebruikt of als levensmiddel, zoals bedoeld in artikel 3,
lid 1, of als diervoeding wordt gebruikt of als diervoeder,
zoals bedoeld in artikel 15, lid 1, in de handel te brengen
tenzij daarvoor uit hoofde van de verordening een ver
gunning is verleend. Derhalve moet voor alle mogelijke
combinaties van de afzonderlijke transformatiestappen
waaruit het ggo bestaat, een vergunning worden verleend
wanneer voor meerdere transformatiestappen een vergun
ning wordt verleend.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 29 januari 2009 hebben Dow AgroSciences Ltd na
mens Dow AgroSciences LLC en Monsanto Europe NV
namens Monsanto Company bij de bevoegde instanties
van Nederland overeenkomstig de artikelen 5 en 17 van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 een aanvraag ingediend
voor het in de handel brengen van levensmiddelen, le
vensmiddeleningrediënten en diervoeders die geheel of
gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais
MON 89034 × 1507 × NK 603 („de aanvraag”). De aan
vraag omvatte eveneens alle mogelijke combinaties van
afzonderlijke transformatiestappen.

(2)

De aanvraag omvat ook het in de handel brengen van
andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die
geheel of gedeeltelijk bestaan uit mais MON
89034 × 1507 × NK 603 voor dezelfde gebruiksdoelein
den als andere mais, met uitzondering van de teelt.
Daarom bevat zij overeenkomstig artikel 5, lid 5, en
artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1829/2003
de gegevens en de informatie als voorgeschreven in de
bijlagen III en IV bij Richtlijn 2001/18/EG van het Euro
pees 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) alsmede de informatie en de
conclusies over de risicobeoordeling die is uitgevoerd

(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
(2) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.
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Voor de risicobeoordeling van meerdere transformatie
stappen is allereerst een risicobeoordeling vereist van ie
dere afzonderlijke transformatiestap. Voor de drie
afzonderlijke transformatiestappen waaruit MON
89034 × 1507 × NK 603 bestaat, zijn reeds vergunnin
gen verleend (1).
Op 27 september 2010 heeft de Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig de artike
len 6 en 18 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 een
gunstig advies uitgebracht. Het advies heeft betrekking op
mais MON 89034 × 1507 × NK 603 en daarnaast slechts
de combinaties van de in de gesegregeerde nakomelingen
ervan voorkomende afzonderlijke transformatiestappen.
De EFSA is van mening dat i) mais MON
89034 × 1507 × NK 603 even veilig is als de niet gene
tisch gemodificeerde pendant ervan wat de mogelijke ge
volgen voor de gezondheid van mens en dier of voor het
milieu betreft, en ii) dat er geen biologische redenen
bestaan om aan te nemen dat enige subcombinatie in
de gesegregeerde nakomelingen van de gecombineerde
transformatiestappen een veiligheidsrisico oplevert in
het kader van de beoogde toepassingen ervan (2).
Op 10 november 2011 heeft de EFSA op verzoek van de
Commissie met betrekking tot MON 89034 × 1507 ×
NK 603een verklaring ter aanvulling van haar eerdere
advies aangenomen teneinde alle subcombinaties on
afhankelijk van hun oorsprong te behandelen (3). Volgens

(1) Beschikking 2009/813/EG van de Commissie van 30 oktober 2009
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 mais MON 89034 (MON-89Ø343) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Euro
pees Parlement en de Raad (PB L 289 van 5.11.2009, blz. 21);
Beschikking 2005/772/EG van de Commissie van 3 november
2005 betreffende het in de handel brengen, overeenkomstig Richtlijn
2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een mais
product (Zea Mays L., lijn 1507), genetisch gemodificeerd met het
oog op resistentie tegen bepaalde schadelijke lepidoptera en met het
oog op tolerantie voor het herbicide glufosinaatammonium (PB
L 291 van 5.11.2005, blz. 42); Besluit 2006/197/EG van de Com
missie van 3 maart 2006 tot verlening van een vergunning voor het
in de handel brengen van levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk
bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde
maislijn 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) en verlenging van de vergunning
voor het in de handel brengen van diervoeders die met dergelijke
mais zijn geproduceerd, krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 70 van 9.3.2006,
blz. 82); Besluit 2011/365/EU van de Commissie van 17 juni 2011
tot wijziging van Besluit 2006/197/EG wat betreft de verlenging van
de vergunning voor het in de handel brengen van bestaande dier
voeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais
lijn 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) krachtens Verordening (EG) nr.
1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 163
van 23.6.2011, blz. 52); Beschikking 2004/643/EG van de Com
missie van 19 juli 2004 betreffende het in de handel brengen van
een maisproduct (Zea mays L., lijn NK603), genetisch gemodificeerd
met het oog op tolerantie voor glyfosaat, overeenkomstig Richtlijn
2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van
18.9.2004, blz. 35); Beschikking 2005/448/EG van de Commissie
van 3 maart 2005 tot verlening van een vergunning voor het in de
handel brengen van voedingsmiddelen en voedselingrediënten af
komstig van de genetisch gemodificeerde maislijn NK 603 als
nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten krachtens
Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 158 van 21.6.2005, blz. 20).
(2) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?
question=EFSA-Q-2009-00413
(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?
question=EFSA-Q-2011-00169
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het ggo-panel van de EFSA is het onwaarschijnlijk dat de
subcombinaties van MON 8903 × 1507 × NK 603 bin
nen de context van het onder dit besluit vallende voor
gestelde gebruik een negatief effect zullen hebben op de
menselijke en dierlijke gezondheid en op het milieu.
(8)

In haar adviezen heeft de EFSA aandacht besteed aan alle
specifieke kwesties en problemen die door de lidstaten
aan de orde waren gesteld in het kader van de raadple
ging van de bevoegde nationale instanties, als bedoeld in
artikel 6, lid 4, en artikel 18, lid 4, van die verordening.

(9)

De EFSA heeft ook geconcludeerd dat het door de aan
vragers ingediende monitoringplan voor de milieueffec
ten, dat bestaat uit een algemeen toezichtsplan, aansluit
bij het beoogde gebruik van de producten.

(10)

De gecombineerde transformatiestappen mais MON
89034 × 1507, mais MON 89034 × 1507 × NK 603
en mais 1507 × NK603 combineren twee specifieke af
zonderlijke transformatiestappen, die mais MON
89034 × 1507 × NK 603 vormen. Voor deze gecom
bineerde transformatiestappen zijn reeds vergunningen
verleend (4). In een brief van 13 maart 2013 hebben de
aanvragers verduidelijkt dat de aanvraag niet langer be
trekking heeft op die genetisch gemodificeerde
maissoorten.

(11)

Gezien het bovenstaande dient een vergunning te worden
verleend.

(12)

Er moet aan ieder ggo een eenduidig identificatienummer
worden toegekend 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 ge
netisch gemodificeerde organismen (5).

(13)

Op grond van de adviezen van de EFSA lijken voor
levensmiddelen, levensmiddeleningrediënten en diervoe
ders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn gepro
duceerd met mais MON 89034 × 1507 × NK 603 geen
andere specifieke etiketteringsvoorschriften nodig te zijn
dan die van artikel 13, lid 1, en artikel 25, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1829/2003. Om er echter voor te
zorgen dat de producten 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 MON 89034 × 1507 × NK 603 waarvoor de
vergunning wordt aangevraagd, ook duidelijk worden
vermeld dat de producten in kwestie niet voor de teelt
mogen worden gebruikt.

(4) Uitvoeringsbesluit 2013/650/EU van de Commissie (zie bladzijde 47
van dit Publicatieblad); Besluit 2010/420/EU van de Commissie van
28 juli 2010 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 mais MON 89034 ×
NK 603 (MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Ver
ordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 197 van 29.7.2010, blz. 15); Beschikking 2007/703/EG
van de Commissie van 24 oktober 2007 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 mais 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MONØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van
het Europees Parlement en de Raad (PB L 285 van 31.10.2007,
blz. 47).
(5) PB L 10 van 16.1.2004, blz. 5.
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(14)

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) zijn etiketteringsvoor
schriften vastgesteld voor producten die geheel of gedeel
telijk uit ggo’s bestaan. Traceerbaarheidsvoorschriften
voor producten die geheel of gedeeltelijk uit ggo’s be
staan, zijn vastgelegd in artikel 4, leden 1 tot en met
5, en voor levensmiddelen of diervoeders die met ggo’s
zijn geproduceerd, in artikel 5 van die verordening.

(15)

De vergunninghouders moeten elk jaar een verslag indie
nen over de uitvoering en de resultaten van het monito
ringplan voor de milieueffecten. Die resultaten moeten
worden gepresenteerd 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 or
ganismen in het milieu, als product of in producten en
met het oog op het in de handel brengen, overeenkom
stig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en
de Raad (2).

(16)

(17)

De EFSA-adviezen rechtvaardigen niet het opleggen van
specifieke voorwaarden of beperkingen voor het in de
handel brengen en/of specifieke voorwaarden of beper
kingen voor het gebruik en de behandeling, met inbegrip
van voorschriften voor monitoring na het in de handel
brengen betreffende het gebruik van de levensmiddelen
en diervoeders, of specifieke voorwaarden voor de be
scherming van bijzondere ecosystemen/het milieu en/of
geografische gebieden, als bedoeld in artikel 6, lid 5,
onder e), en artikel 18, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1829/2003.
Alle toepasselijke informatie over de verlening van de
vergunning voor de producten moet worden opgenomen
in het bij Verordening (EG) nr. 1829/2003 vastgestelde
communautair register van genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders.
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vergunning is verleend bij Beschikkingen/Besluiten
2009/813/EG,
2005/772/EG,
2006/197/EG,
2011/365/EU,
2004/643/EG,
2005/448/EG,
2010/420/EU, 2007/703/EG en Uitvoeringsbesluit
2013/650/EU. Exploitanten worden er derhalve op gewe
zen dat overeenkomstig artikel 4, lid 2, en/of artikel 16,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 voor alle
ggo’s (afzonderlijke transformatiestappen en de combina
ties van afzonderlijke transformatiestappen) waaruit de
oogst van MON 89034 × 1507 × NK 603 bestaat, een
vergunning vereist is, voordat zij in de handel kunnen
worden worden gebracht. In het geval dat de vergunning
voor één van de ggo’s die de oogst van MON
89034 × 1507 × NK 603 vormt, komt te vervallen zon
der verzoek tot verlenging of de vergunning wordt ge
schorst of ingetrokken, mogen de producten van deze
oogst niet in de handel worden gebracht.
(20)

De aanvragers zijn over de in dit besluit vervatte maat
regelen geraadpleegd.

(21)

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 en de voorzitter heeft de
ontwerpuitvoeringshandeling voor verder beraad aan het
comité van beroep voorgelegd. Het comité van beroep
heeft geen advies uitgebracht,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Genetisch

gemodificeerd organisme
identificatienummer

en

eenduidig

Aan de genetisch gemodificeerde mais (Zea mays L.) MON
89034 × 1507 × NK 603, als nader gespecificeerd in punt b)
van de bijlage bij dit besluit, wordt het eenduidige identificatie
nummer MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6
toegekend, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 65/2004.
Artikel 2
Vergunning

(18)

(19)

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
grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodi
ficeerde organismen (3) moeten de partijen bij het Proto
col van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag
inzake biologische diversiteit via het uitwisselingscentrum
voor bioveiligheid van dit besluit in kennis worden
gesteld.
Dit besluit verleent een vergunning voor het in de handel
brengen van producten die binnen het toepassingsbereik
van de aanvraag vallen. Dit besluit omvat echter niet de
afzonderlijke transformatiestappen en de combinaties van
afzonderlijke transformatiestappen waarvoor een

(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.

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 voor
waarden van dit besluit:
a) levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of
gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais MON89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;
b) diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn ge
produceerd met mais MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 ×
MON-ØØ6Ø3-6;
c) producten voor ander gebruik dan bedoeld onder a) en b),
met uitzondering van de teelt, die geheel of gedeeltelijk be
staan uit mais MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 ×
MON-ØØ6Ø3-6.
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Artikel 3
Etikettering
1.
Voor de 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 „mais”.
2.
De woorden „niet voor teeltdoeleinden” worden aange
bracht op het etiket en in de begeleidende documenten van
producten die geheel of gedeeltelijk uit mais MON-89Ø34-3 ×
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 bestaan, met uitzondering
van de in artikel 2, onder a), bedoelde producten.
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a) Dow AgroSciences Ltd, Verenigd Koninkrijk, als vertegen
woordiger van Dow AgroSciences LLC, Verenigde Staten, en
b) Monsanto Europe NV, België, als vertegenwoordiger van
Monsanto Company, Verenigde Staten.
2.
Beide vergunninghouders zijn verantwoordelijk voor de
nakoming van de verplichtingen die bij dit besluit en Verorde
ning (EG) nr. 1829/2003 aan de vergunninghouders worden
opgelegd.
Artikel 7

Artikel 4

Geldigheid

Monitoring van de milieueffecten

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

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

Artikel 8
Geadresseerden

2.
De vergunninghouders dienen bij de Commissie ieder jaar
overeenkomstig Beschikking 2009/770/EG een verslag in over
de uitvoering en de resultaten van de in het monitoringplan
beschreven activiteiten.
Artikel 5
Communautair 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.
Artikel 6
Vergunninghouders
1.

De vergunninghouders zijn:

Dit besluit is gericht tot:
a) Dow AgroSciences Europe Ltd, European Development
Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon
OX14 4RN, VERENIGD KONINKRIJK, en
b) Monsanto Europe NV, Tervurenlaan 270-272, 1150 Brussel,
BELGIË.
Gedaan te Brussel, 6 november 2013.
Voor de Commissie
Tonio BORG

Lid van de Commissie

NL
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BIJLAGE
a) Aanvragers en vergunninghouders
Naam: Dow AgroSciences Ltd
Adres: European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, VERENIGD
KONINKRIJK
namens Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Verenigde Staten;
en
Naam: Monsanto Europe NV
Adres: Tervurenlaan 270-272, 1150 Brussel, BELGIË
namens Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, VERENIGDE STATEN VAN
AMERIKA.
b) Benaming en specificatie van de producten
1. Levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;
2. diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 ×
MON-ØØ6Ø3-6;
3. producten voor ander gebruik dan bedoeld onder 1) en 2), behalve voor de teelt, die geheel of gedeeltelijk bestaan
uit mais MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6.
De genetisch gemodificeerde mais MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, zoals beschreven in de aan
vraag, wordt geproduceerd door kruisingen tussen mais die de transformatiestappen MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1
en MON-ØØ6Ø3-6 bevat en brengt de Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F-eiwitten tot expressie die bescherming bieden
tegen bepaalde schadelijke lepidoptera, het CP4 EPSPS-eiwit dat tolerantie geeft voor glyfosaatherbiciden, alsmede het
PAT-eiwit dat tolerantie geeft voor glufosinaat-ammoniumherbiciden.
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 „mais”;
2. de woorden „niet voor teeltdoeleinden” worden aangebracht op het etiket en in de begeleidende documenten van
producten die geheel of gedeeltelijk uit mais MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 bestaan, met
uitzondering van de in artikel 2, onder a), bedoelde producten.
d) Detectiemethode
— Stapspecifieke real-time kwantitatieve PCR-methoden voor kwantitatieve detectie van genetisch gemodificeerde mais
MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1 en MON-ØØ6Ø3-6, gevalideerd op de afzonderlijke transformatiestappen en
geverifieerd op mais MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6,
— DNA-extractiemethode gevalideerd op zaaizaad door het referentielaboratorium van de Europese Unie, opgericht bij
Verordening (EG) nr. 1829/2003, gepubliceerd op http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
— referentiemateriaal: ERM®-BF418 (voor DAS-Ø15Ø7) en ERM®-BF415 (voor MON-ØØ6Ø3-6), toegankelijk via
het Instituut voor referentiematerialen en metingen (IRMM) van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
(JRC) van de Europese Commissie op https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue en AOCS 0906-E, AOCS 0406-A
(voor MON-89Ø34-3), toegankelijk via de American Oil Chemists Society op http://www.aocs.org/tech/crm
e) Eenduidig identificatienummer
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;
f) Informatie die vereist is krachtens bijlage II bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid dat aan het
Verdrag inzake biodiversiteit gehecht is
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
het product
Niet van toepassing.
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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.
NB: het kan gebeuren dat de links naar de documenten na verloop van tijd gewijzigd moeten worden. Dergelijke
wijzigingen worden bekendgemaakt door bijwerking van het communautaire register van genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders.
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