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Verslag van de vergadering van  

 

Datum  : 21 januari 2014 

Commissie : PCVD genetisch gemodificeerd voedsel en 

diervoeders  

Ned.Delegatie  : Ana Viloria 

 

Samenvatting 
Tijdens dit comité heeft de stemming plaats gevonden over GG-raapzaad GT 73. 
EFSA heeft haar opinies op GG-soja’s 305423 en MON 87705 en op GG-maïs 3272. 

Verder is er discussie geweest over de komende aangelegenheden in FAO en OECD 
verband die een directe verband houden met GGO-beleid. Tenslotte heeft  de 
Commissie de stand van zaken m.b.t. de controles op papaja uit Thailand en de 
aanpassing van het protocol voor de controles op Chinese rijst (producten) 

toegelicht.      
 
 
A.1 Scientific opinion on application for the placing on the market of 
herbicide tolerant, high oleic acid genetically modified soybean 305423 for 
food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 

1829/2003 – Presentation by EFSA. 
 
EFSA licht uitgebreid toe haar positieve opinie over de herbicide tolerante met 
verhoogde oleinezuur soja 305423. Een Lidstaat heeft meerdere punten van kritiek 
op de positieve opinie van EFSA, met name de genetische stabiliteit van deze 
GGO. Een ander Lidstaat vraagt EFSA naar de behoefte van een postmarket 
monitoring bij voedsel en de bevattende advies over etikettering. EFSA 

beantwoordt dat de voorgestelde PMM in voedsel volledig aansluit met de 
voorschriften voor de risicobeoordeling en dat etikettering overgenomen is van het 
ingediende dossier. EFSA erkent dat de finale beslissing een risicomanagement 
taak is.  
Het dossier is nu bij de Commissie om gebaseerd op de positieve EFSA opinie een 
uitvoeringsbesluit op te stellen voor de markttoelating van soja 305423. 
  

A.2 Scientific opinion on application for the placing on the market of 
herbicidetolerant, increased oleic acid genetically modified soybean MON 
87705 for food and feed uses, import and processing under Regulation 
(EC) No 1829/2003 and Statement complementing the scientific opinion 
to cover the safety of soybean MON 87705 oil for commercial frying – 
Presentation by EFSA.  

 
EFSA licht uitgebreid haar positieve opinie toe over de herbicide tolerante met een 
veranderde vetzuursamenstelling genetisch gemodificeerde MON87705 soja. 
Een Lidstaat is geïnteresseerd in de additionele informatie die de aanvrager heeft 
gegeven over de bakolie, een andere Lidstaat maakt commentaren over de 

analyse van de samenstelling. 
 

Het dossier is nu bij de Commissie om gebaseerd op de positieve EFSA opinie een 
uitvoeringsbesluit op te stellen voor de markttoelating van MON87705 soja.  
 
A.3 Scientific opinion on application for the placing on the market of 
genetically modified maize 3272 with a thermo-tolerant alpha-amylase for 
food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 
1829/2003 – Presentationby EFSA.  
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Voor dit dossier heeft EFSA een 'inconclusive' opinion gepubliceerd. EFSA licht de 
reden hiervoor toe, namelijk de behoefte aan additionele informatie voor wat 
betreft de eiwit expressie bij deze GGO. Deze informatie is door EFSA gevraagd 

conform haar richtsnoeren voor de risicobeoordeling maar het is niet door de 
aanvrager aangeleverd. Een Lidstaat stelt voor om een gezamenlijk overleg te 

organiseren tussen de aanvrager, de Lidstaat, de Commissie en de EFSA. De 
Commissie gaat niet verder hierop in.  Eventuele actie ligt nu bij de aanvrager om 
de gevraagde informatie alsnog aan te leveren.  

 
A.4 21st meeting of the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) Task Force for the safety of novel foods and feeds to 
be held on 6 and 7 February 2014 – discussion. 

 
Vanwege de OECD Task Force meeting for the Safety of Novel Foods and Feeds dat 
in Parijs op 6-7 februari 2014 zal plaats vinden wenst de Commissie dit punt met 
de Lidstaten te bespreken. De Commissie verwijst naar 2 documenten die door één 
Lidstaten zijn ingebracht, namelijk: 

-proposal for Detection of Unintended Effects of New Plant Varieties,  
-proposal to explore possibilities of mutual recognition among Authorities 

of LLP safety assessments in traded commodities  

De Commissie geeft duidelijk aan dat zij kritisch is over het doel van deze 
documenten in het kader van de bestaande EU regelgeving over GGO’s. De 
betreffende Lidstaat licht toe dat beide documenten zijn geschreven vanuit een 
technisch wetenschappelijk oogpunt. Ondanks dat deze lidstaat zich bewust is van 
de politieke gevoeligheid van de onderwerpen, is zij van mening dat dit geen 
belemmering is om overzicht te krijgen van instrumenten die een praktisch 

internationale benadering mogelijk kunnen maken. Deze Lidstaat betreurt dat de 
Commissie geen gebruikt heeft gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijke 
opmerkingen in te dienen. De Commissie en de overige Lidstaten worden 
uitgenodigd om dit alsnog te doen ter voorbereiding van de discussie in de Task 
Force. Andere Lidstaten steunen de benadering van de betreffende Lidstaat en zien 
de discussie als een kans en niet als een bedreiging.  

 
A.5 Technical consultation by the Food and Agriculture Organisation of the 
United nations (FAO) on low levels of genetically modified crops in 
international food and feed trade – discussion. 
 

Begin december is er veel discussie geweest over de verdeling van bevoegdheden 
tussen de Lidstaten en Commissie over de inbreng van de EU tijdens de technische 

consultatie bij de FAO die gepland staat voor 20 en 21 maart as. in Rome. De 
Commissie verwijst naar de verklaring van de EU zoals in Rome is uitgesproken en 
benadrukt hierbij dat uitgangspunt is het bestaan van een nul tolerantie in de EU 
regelgeving voor in de EU (nog) niet toegelaten GGO’s. Coördinatie is erg 
belangrijk gezien de politieke gevoeligheid van het onderwerp. Helaas is een 
inhoudelijke coördinatie op dit moment nog niet mogelijk omdat de agenda voor 
de technische consultatie nog vrij summier is. Tijdens de discussie verwijst één 

Lidstaat naar onderdelen van het GGO beleid waarvoor nationale bevoegdheid is 
zoals co-existentie, en andere Lidstaat stelt voor om de deskundigen over FAO 
zaken gezamenlijk te laten overleggen met de GGO deskundigen om een echte 
coördinatie mogelijk maken. De Commissie zal hierover nadenken en moedigt de 
Lidstaten aan om actief te participeren in de raadswerkgroep van 5 februari a.s. 
ter coördinatie van FAO aangelegenheden (o.a.  deze technische consultatie).     

 
A.6 Update on the recent Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 

notifications on genetically modified papaya – Thailand. 
 
De Commisse erkent dat het aantal RASFF meldingen significant is afgenomen 
vanaf de zomer tot het eind van vorig jaar. De Commissie is nu bezig om de 
resultaten uit de controles te beoordelen en vraagt dat Lidstaten gaan controleren 

om meer info te kunnen beoordelen. Tussen 29 jan. en 7 februari zal een FVO 
missie naar Thailand gaan, op dit moment is niet helemaal duidelijk of er strenger 
wordt gecontroleerd door de Thaise autoriteiten, dat gaat FVO oa in situ checken.  
Een Lidstaat vroeg aan de Commissie om de papaja aan de lijst van verordening 
669 toe te voegen, maar de Commissie wil wachten op de resultaten van de FVO 



 

3 

 

 

 

missie en het complete oordeel van de controles door de Lidstaten alvorens 
maatregelen te gaan nemen. 
 
 

A.7 Update on the Commission Implementing Decision 2011/884/EU on 
emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in 

rice products originating from China. 
 
De Vertegenwoordiger van het JRC licht de aanpassingen in het protocol toe. Deze 
betreffen met name achtergrond en hoofdstukken 3 en 4. Alles vrij technisch maar 
nadrukkelijk in overstemming met de lange discussies in ENGL verband, expert 
judgement en veel resultaten uit de vele controles die met name één Lidstaat heeft 

uitgevoerd. De aanpassingen zijn bedoeld om het probleem van de valse 
positieven zo veel mogelijk te minimaliseren.  
 
A.8 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
workshop on environmental risk assessment of products derived from 
novel plant breeding techniques to be held on 10 February 2014; 28th 
meeting of the working group on harmonisation of regulatory oversight in 

biotechnology to be held on 11 to 13 February 2014 – discussion. 
 

Ter voorbereiding van de werkgroep “Harmonisation of Regulatory Oversight in 
Biotechnology” zal een workshop op 10 februari plaatsvinden. De Lidstaten zijn 
benaderd om een questionnaire in te vullen  mbt nieuwe veredelingstechnieken 
(NBT’s). De Commissie en EFSA zullen er de bestaande 2 EFSA opnies over NBT’s 
presenteren (cisgenese en zinc finger nuclease 3 technique (ZFN-3)). Uitgangspunt 

van de workshop is milieuveiligheid, de Commissie benadrukt dat er geen discussie 
is over de wettelijk status van de technieken. Meerdere Lidstaten geven aan dat 
van de gelegenheid gebruik zal moeten worden gemaakt om een overzicht te 
krijgen van de situaties rondom NBT’s bij de deelnemende derde landen. 
De werkgroepvergadering is vrij technisch van aard, hiervoor bestaan er geen 
mechanismen voor coördinatie, maar eventueel commentaren van de Lidstaten 

zijn zeer welkom bij de Commissie. 
 
 
B.1 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Implementing Decision authorising the placing on the market 
of food containing, consisting of, or food and feed produced from 

genetically modified oilseed rape GT73 pursuant to Regulation (EC) No 

1829/2003 of the European Parliament and of the Council. 
(B.01_SANCO_12292_2013). 
Legal Basis: Article 7(3), Article 11(3), Article 19(3) and Article 23(3) of 
Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the 
Council 
 
Stemming Procedure: Comitologie, uitvoeringshandeling, 

onderzoekprocedure. 
 
EFSA heeft een positief opinie gepubliceerd over dit koolzaad. In het PCVD van 11 
oktober 2013 is dit dossier uitgebreid aan de orde gesteld, vooral het 
monitoringsplan van het koolzaad. Een Lidstaat heeft destijds nadrukkelijk 
aangegeven dat het monitoringsplan verbeterd moest worden voor wat betreft de 

monitoring langs spoorwegen. Op basis van deze discussie  heeft de Commissie 
het monitoringsplan aangepast. De betreffende Lidstaat geeft aan voor te kunnen 
stemmen met de marktoelating en tegelijkertijd een stemverklaring af te willen 
geven over de wenselijkheid om het monitoringsplan expliciet aan te scherpen bij 

spoorwegen. Andere Lidstaten geven aan waarom ze niet voor kunnen stemmen of 
zich van stemming moeten onthouden.  
De Commissie brengt het uitvoeringsbesluit voor de markttoelating van GG-

koolzaad GT 73 ter stemming in het comité.  14 Lidstaten stemmen vóór, 11 tegen 
en 3 onthouden zich van stemming: geen besluit van het Comité. Het 
uitvoeringsbesluit wordt geagendeerd in het Comité van beroep, de precieze 
datum is nog onbekend.  
 
Den Haag,       3 februari 2014 


