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   Maria Mizazchiysies 

   Maria Ciabatti 
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Samenvatting 
Tijdens dit comité heeft de stemming plaats gevonden over GG-katoen T304-40. 
Er was geen gekwalificeerde meerderheid voor en geen gekwalificeerde 
meerderheid tegen het voorstel. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan het 
beroepscomité.  
De EFSA heeft haar opinie op GG-soja BPS-CV127-9 gepresenteerd. Voorts is van 
gedachten gewisseld over de recente contaminatie van partijen van het 

diervoederadditief Chlorine Chloride met Bt63 rijst. 
 
 
A.1 Scientific opinion on application for the placing on the market of 
herbicide tolerant genetically modified soybean BPS-CV127-9 for food and 
feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 – 

Presentation by EFSA. 
 
De EFSA licht haar positieve opinie toe over de herbicide tolerante soja BPS-
CV127-9. Het EFSA GMO panel heeft geconcludeerd dat soja BPS-127-9 even veilig 

is als niet-GM soja variëteiten en een Post Market Monitoring niet vereist is. Het 
EFSA panel heeft daarnaast geconcludeerd dat deze GG soja variëteit geen 
aanvullende milieurisico’s veroorzaakt.  

 
Enkele lidstaten hebben commentaar. Dit commentaar heeft o.a. betrekking op de 
genetische stabiliteit van deze GGO Een ander punt van kritiek wordt geuit op het 
feit dat de EFSA de veiligheid van ruwvoer niet heeft beoordeeld, maar concludeert 
dat dit geen probleem is daar verwacht wordt dat dit ruwvoer niet in significante 
hoeveelheden wordt geïmporteerd. De Commissie meent dat ruwvoer een 
onderdeel van de scope van de aanvraag voor toelating van deze GG variëteit is, 

maar dat geen bruikbare gegevens beschikbaar waren voor de beoordeling.  
 
De Commissie meent dat het aan de Lidstaten is om te besluiten of deze aanvraag 
zo door kan gaan of dat er aanvullende gegevens gevraagd moeten worden aan de 
aanvrager die dan alsnog eerst beoordeeld kunnen worden door de Commissie. De 
EFSA erkent dat de finale beslissing een risicomanagement taak is. Het dossier ligt 

nu bij de Commissie om een uitvoeringsbesluit op te stellen voor de markttoelating 

van soja BPS-CV127-9 op basis van de positieve EFSA opinie. 
 
 
B.1 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Implementing Decision authorising the placing on the market  
Of insect-resistant and herbicide-tolerant genetically modified cotton 

T304-40 for food and feed uses, import and processing under Regulation 
(EC) No 1829/2003. (B.01_SANCO_10242_2014). 
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Legal Basis: Article 7(3) and  Article 19(3) of Regulation (EC) No 
1829/2003 of the European Parliament and of the Council 
Stemming Procedure: Comitologie, uitvoeringshandeling, 
onderzoekprocedure. 

 
De EFSA heeft een positief opinie gepubliceerd over GG katoen T304-40 en op 

basis hiervan wordt voorgesteld GG katoen T34-40 toe te laten tot de markt voor 
gebruik in levensmiddelen en diervoeder, voor import en verwerking. Teelt is 
uitgesloten van de toelating. 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-katoen ter stemming.  14 
Lidstaten stemmen vóór, 12 tegen en 2 onthouden zich van stemming. Dit 

betekent geen gekwalificeerde meerderheid voor en geen gekwalificeerde 
meerderheid tegen het voorstel en derhalve wordt geen besluit genomen door het 
Comité. Het uitvoeringsbesluit wordt nu geagendeerd in het Beroepscomité. 
 
 
Any Other Business 
 

 Verwachte stemming soja Mon 87705.  
Een lidstaat vraagt wanneer de stemming voorzien is over de toelating van soja 

MON 87705. De Commissie heeft nog geen planning, omdat op advies van de EFSA 
eerst aan de aanvrager gevraagd is een voorstel in te dienen voor een Post Market 
Monitoring (PPM).  
 
 Publicatie studie met betrekking tot “non GM” etikettering  

Een lidstaat vraagt wanneer de betreffende studie gepubliceerd gaat worden. De 
Commissie kan hierop nog geen antwoord geven.  
 
 Publicatie guidance m.b.t. analyse van Chinese rijstproducten 
Nederland vraagt de Commissie wanneer de publicatie van de guidance verwacht 
wordt. De Commissie meldt dat te tekst gereed is, maar dat nog nagegaan moet 

worden welke procedures doorlopen moeten worden voor de guidance gepubliceerd 
kan worden. De Commissie zegt toe de lidstaten hier nader over te informeren. 
 
 Contaminatie diervoederadditief Choline Chloride met Bt63 rijst. 
De Commissie meldt dat inmiddels vier RASFF meldingen zijn ontvangen met 
betrekking tot de contaminatie van het diervoederadditief chlorine chloride met 

Bt63 (origine China). Deze meldingen zijn gedaan door drie lidstaten (FR, BE en 

NL). De betreffende lidstaten geven stand van zaken. Eén lidstaat heeft zowel de 
additieven als de voormengsels die dit additief bevatten van de markt laten halen. 
De andere lidstaten hebben partijen van het additief laten blokkeren of van de 
markt laten halen, maar hebben (nog) geen maatregelen getroffen voor 
voormengsels en mengvoeders (vanwege niet detecteerbare GM rijst in deze 
producten). Een lidstaat vraagt naar de te gebruiken analysemethoden om Bt63 
rijst te analyseren. 

 
De lidstaten (waar onder Nederland) vragen de Commissie om geharmoniseerde 
maatregelen te nemen inzake de contaminatie met Bt63 rijst (voor wat betreft de 
officiële controles). Het probleem overstijgt het niveau van de lidstaten. De 
Commissie deelt de visie van de lidstaten en denkt na over passende (consistente) 
maatregelen. Zij vraagt de Lidstaten om RASFF meldingen te blijven insturen. Het 

onderwerp wordt geagendeerd voor het PCVD van maart a.s. 
 
 Noodmaatregelen met betrekking tot maïs Mon 810. 
Frankrijk heeft om een noodmaatregel gevraagd voor maïs MON 810 in verband 

met milieu- en veiligheidsrisico’s. Zij vraagt de Commissie welke maatregelen 
genomen moeten worden door de lidstaten. De Commissie antwoordt dat lidstaten 
de gebruikelijke maatregelen kunnen nemen en dat zij de EFSA zal consulteren om 

te bepalen of nieuwe wetenschappelijke inzichten aanleiding zijn om andere 
maatregelen te nemen.  
 
 
Den Haag,       21 februari 2014 


