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Verslag van de vergadering van een Commissie werkgroep GGO 

 

Datum  : 27 maart 2014 

Commissie : Andre, Pelsser, Bregeon ea (allen DG SANCO) 

   

Ned.Delegatie  : Ana Viloria (VWS) 

    

 

Samenvatting    : 

De werkgroep heeft een toelichting gekregen van EFSA over haar opinie mbt 

katoen MON 88913. Commissie en Lidstaten hebben over de problematiek m.b.t. 

diervoederadditief choline chloride gesproken in het licht van de bestaande EU 

noodmaatregelen voor Chinese rijst(producten). Verder zijn aanpassingen van de 

bemonstering en testprotocol voor Canadese lijnzaad gepresenteerd door de 

Commissie en op verzoek van diverse Lidstaten zijn verschillende punten onder 

AOB besproken. 
 

Agendapunt 1. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt vastgesteld. De Commissie vraagt of er aanvullingen zijn voor 

AOB (zie laatste punt van dit verslag). 

 

Agendapunt 2. Scientific opinion on application for the placing on the 

market of herbicide-tolerant genetically modified cotton MON 88913 for 

food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 

1829/2003 and the statement complementing it – presentation by EFSA 

EFSA gaf toelichting (via teleconferentie) aan haar opinie over het katoen MON 

88913 en haar recent gepubliceerde aanvullende verklaring die mogelijk heeft 

gemaakt de opinie af te kunnen ronden. Twee Lidstaten stelden vragen over de 

verrichte voederstudies en over de mogelijkheid om bij de post market monitoring 

(PMM) maatregelen op te nemen om te voorkomen dat er kruiscontaminatie 

optreedt. Hiervoor zullen speciale containers gebruikt kunnen worden, deze 

maatregel is goedkoop en uitvoerbaar. De Commissie zegt toe zo spoedig mogelijk 

een ontwerpbeschikking te presenteren met de voorgestelde aanpassing in de 

PMM. 

 

Agendapunt 3. Update on the recent Rapid Alert System for Food and Feed 

(RASFF) notifications on Bt63 rice in choline chloride feed additive 

14 waarschuwingen in RASFF ingestuurd. 12 zijn gebaseerd op eigen 

controles.  

Tot nu toe zijn er nog geen positieve gegevens gevonden in voormengsels, maar 

er zijn er maar weinig onderzocht. De Commissie heeft het volgende voorstel voor 

noodmaatregelen: choline chloride en voormengsels opnemen in 2013/287. 

Partijen moeten voorzien zijn van een certificaat vanuit China. Daarnaast zijn er 

systematische controles. Voor partijen die al op de markt zijn: recall van choline 

chloride en voormengsels, tenzij bedrijven zelf onderzoek uitgevoerd hebben op de 

voormengsels. De Commissie heeft een tour de table gehouden waarin de 

Lidstaten waarvan RASFF meldingen hierover zijn geweest de stand van zaken 

hebben toegelicht. Alle Lidstaten die hebben geïntervenieerd hebben de 

onmogelijkheden om de aanwezigheid van Bt63 te kwantificeren bij voormengsels 
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benadrukt, ook de concentratie van vermenging was divers tussen de Lidstaten, 

van 1% tot 20 %. 

De Commissie meent dat het statistisch gezien niet mogelijk is dat voormengsels 

met een concentratie van 20% geen positief signaal geven. De Commissie wil dat 

JRC de mogelijkheid test om aanwezigheid van Bt63 te kwantificeren bij 

voormengsels met hoge concentratie Choline Chloride. De Lidstaten worden 

gevraagd monsters te sturen naar JRC van de hoogste geconcentreerde 

voormengsels zodat JRC een goed overzicht kan geven van de situatie vanuit 

technisch oogpunt. Daarnaast kondigt de Commissie een aanpassing van besluit 

2013/287 aan, namelijk het uitbreiden van de werkingssfeer (diervoeder 

additieven in het algemeen, Choline Chloride in concreet (en getest met de 

methode voor Bt63 en voormengsels)) en voormengsels.  

De Commissie verwacht een concept in het PCVD van april/mei te presenteren om 

in juni daarover te kunnen stemmen. De Commissie verwees ook expliciet naar de 

nodige alertheid van het bedrijfsleven bij deze en de missie van de overkoepelende 

Europese organisatie naar China volgende week. 

 

Agendapunt 4. Proposed amendment to the sampling and testing protocol 

for Canadian flaxseed exported to the European Union (addition of new 

mode of transport: lake vessels) 

De Commissie informeert de Lidstaten over de door Canada verzochtte aanvulling 

van het bemonstering en test protocol over lijnzaad met het gebruik van een 

ander type schip, dat vervoer van het lijnzaad door (soms en deels bevroren) de 

grote meren mogelijk maakt. De Commissie geeft aan dat dit duidelijk een 

logistieke kwestie is en geen veiligheidskwestie. Geen vragen gesteld door de 

Lidstaten. 

 

AOB 

- Deens onderzoek m.b.t. glyfosaat 

De Deense delegatie meldt dat in Denemarken een onderzoek is gedaan door een 

Universiteit (het onderzoek dateert van een half jaar geleden) waarin in 2 

boerderijen (varkens en pluimvee) de gehouden dieren een betere 

gezondheidsstatus toonden wanneer ze  met een niet GG-diervoeder werden 

gevoerd. Het onderzoek heeft ook de residuen limieten van Glyfosaat gemeten in 

zowel de GG-diervoer als de niet GG-diervoeder. Het onderzoek heeft ook 

consequenties laten zien tussen de aanwezigheid van residuen (al dan niet 

afkomstig uit het diervoeder) en mogelijke vermindering van de gezondheidssatus, 

bijvoorbeeld door geen optimale absorptie van mineralen in het darmkanaal van 

de dieren. Met name het benadrukken van deze consequenties heeft zware kritiek 

gekregen van andere wetenschappers in Denemarken. De Deense delegatie 

plaatste de discussie meer in de context van residuen van gewasbeschermings-

middelen in het milieu dan in de context van de GGO-discussie. De Deense 

delegatie zal de EFSA informeren over het onderzoek en de link van het onderzoek 

naar de Commissie sturen. Het onderzoek is (nog) geen wetenschappelijke 

publicatie. 

- Stavaza amflora aardappel toelating 

Op de vraag van Oostenrijk m.b.t. de toelatingen voor de amflora aardappel 

beantwoordt de Commissie dat inderdaad beide toelatingen werden ingetrokken, 

het monitoringsplan kan nog steeds van toepassing zijn en dat valt onder 

verantwoordelijkheid van de aanvrager en de betreffende Lidstaten, in dit geval 

Zweden. 

- Stavaza toelating maïs MON 87460 

Spanje vraagt naar de stand van zaken van de toelating van maïs MON 87460, dat 

behandeld was in het beroepscomité van 21 oktober 2013. De Commissie geeft 

aan dat de toelating zich bevindt in de interne procedure van de Commissie. 

- FAO technische consultatie over Low Level Presence (LLP)  

De Commissie geef een korte samenvatting van de FAO technische consultatie 

over LLP die in Rome plaats vond op 20 en 21 maart jl. De Commissie was 

tevreden over het verloop van de consultatie en bedankte de Lidstaten die er 
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aanwezig waren voor de geleverde input in de voorbereidingen van de EU lijn van 

interventie en de coördinatie ter plekke. Er waren divergente posities met name 

ten opzichte van de Verenigde Staten en Canada over drempelwaarden en 

risicobeoordeling. De inhoudelijke discussie ging met name over de interpretatie 

van AP (Adventitious Presence) en LLP en het karakter van het problematiek: bij 

sommige landen een puur handelsprobleem bij andere een veiligheidsprobleem. 

De aanwezigheid van ontwikkelingslanden was zeer prominent, wat aangeeft dat 

het onderwerp de nodige aandacht heeft en deze zicht niet beperkt tot de grote 

exporterende landen. Een van de punten die naar voren werden gebracht door de 

ontwikkelingslanden was de behoefte aan ‘capacity building’ voor wat betreft 

detectiemethoden. De FAO zal een samenvattende rapport opstellen waarin geen 

aanbevelingen worden gemaakt.   

  
 


