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Verslag van de vergadering van een Commissie werkgroep GGO 

 

Datum  : 24 april 2014 

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

   

Ned.Delegatie  : Bart Crijns (EZ), Rik Herbes (NVWA) 

    

 

Samenvatting    : 
De werkgroep heeft gestemd over twee ontwerpbesluiten voor toelating van twee 

GGO’s. De werkgroep is in beide gevallen niet tot een opinie gekomen. Deze twee 
ontwerpbesluiten zullen worden geagendeerd voor beroepscomité. 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 geaccordeerd door 
de lidstaten. Nederland heeft onder AOB aandacht gevraagd voor twee punten.  

 

 
Agendapunt A1. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 
notifications on Bt63 rice in choline chloride feed additives 
JRC is via telecom in de vergadering aanwezig. 
 

De Commissie geeft een actualisatie van de RASFF meldingen van Bt63rijst in in 
choline chloride diervoederadditieven. In totaal waren er 22 RASFF-notificaties, het 
merendeel in februari en maart en nog 4 in april. 
 

JRC heeft van lidstaten maar 2 monsters ontvangen. Dit waren Nederlandse 
monsters. In de Nederlandse monsters was slechts weinig rijstDNA aanwezig 
(moeilijk te analyseren) en werd geen BT63 gevonden. Nederland zegt toe om ook 

de originele partij choinechloride te bemonsteren en op te sturen naar het JRC om 
een volledige file te hebben. Frankrijk zegt 5 monsters opgestuurd te hebben. 
Deze heeft JRC nog niet bij JRC ontvangen. Beligëheeft geen monsters genomen 
cq. ingestuurd.  
 
De Commissie geeft aan dat we niet alleen kunnen vertrouwen op 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven omdat nu eenmaal bekend is dat er een 

problematiek is met Bt63rijst in choline chloride diervoederadditieven. De 
Commissie  roept de lidstaten op dat ook officiële instanties monsters nemen en 
deze in te sturen naar het JRC. JRC zegt meer monsters nodig te hebben om een 
goed beeld van de contaminatie te kunnen verkrijgen. Daarbij wil JRC graag van 
lidstaten vernemen hoe zij de testen hebben gedaan: DNA exrtractiemethode, 
degree of inhibition, liefst ook ruwe data, samenstelling diervoederadditief en feed 

pre-mix.  

 
Terugkoppeling van de missie van de overkoepelende Europese diervoeder 
organisatie naar China inde eerste week van april. Hiertoe is het document van 
Fefana/FAMI-QS opgesteld. De Commissie licht het document toe. Nederland geeft 
aan blij te zijn met dit document maar heeft wel kritische noten bij het beschreven 
gehalte van rijsthullen. Dit klopt niet met de analyses en de berichten van de 

Nederlandse bedrijven. Verder is Nederland, net als de Commissie, bezorgd over 
de non-awareness van de Chinese overheid. Ta.v. de voorgestelde opties geeft 
Nederland aan dat er breder onderzocht zou moeten worden, niet alleen naar 
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Bt63. Ook bij de opties waar rijst niet gebruikt wordt. Het VK en de Commissie 
delen de opmerkingen van Nederland. 
 
De Commissie stelt de volgende strategie voor n.a.v. het document van 

Fefana/FAMI-QS. In eerste instantie wordt gekozen voor optie 1 (China maakt 
geen gebruik van rijst in coline chlorine). Daarbij eist de Commissie wel dat China 

hiertoe een officiële controle instelt. De Commissie zal hiertoe een technical 
background paper opstellen (door JRC) om discussies over meetmethoden, etc. te 
adresseren. Het Canadese model voor lijnzaad wordt genoemd als voorbeeld. In 
tussentijd blijft de EU monitoren/controleren en als optie 1 niet adequaat blijkt te 
zijn dan komt optie 2 in beeld: een noodmaatregel instellen. Dit vergt een 100% 
controle aan Chinese zijde en ook controles in de EU. Als dat niet voldoende blijkt 

te zijn, dan zal de EU haar controles moeten opvoeren. Dit voorstel krijgt brede 
steun in de vergadering (ook door Nederland uitgesproken). De Commissie zal dit 
aankaarten in een overleg met de Chinese autoriteiten. 
 
De Commissie zal bij het volgende PCVD, als er meer monsters ingestuurd zijn, de 
stand van zaken wederom bespreken. Er is tijdens de vergadering niet gesproken 
over aanpassing van de bestaande noodmaatregelen voor Chinese rijst( 

producten).   

 

 
Agendapunt A2. Proposed amendment to the sampling and testing 
protocol for Canadian flaxseed exported to the European Union (addition 
of new mode of transport: lake vessels) -presentation and discussion 
 
Canada heeft verzocht om een aanvulling van het bemonstering- en testprotocol 
over lijnzaad met het gebruik van een ander type schip die vervoer van lijnzaad 

door (soms en deels bevroren) de grote meren mogelijk maakt. Dit verzoek is door 
de Commissie toegelicht a.d.v. het aangepaste test en bemonsteringsprotocol. Er 
komt een test tussen silo en het ander type schip bij Thunderbay harbour. De 
lading wordt geautoriseerd indien het ander type schip niet voorkomt op de 12 
maanden zwarte lijst. Cie licht toe dat er geen gevolgen zijn voor veiligheid en dat 
hiermee wel flexibiliteit aan Canada wordt geboden. Lidstaten hebben geen 

bezwaren tegen de voorgestelde aanpassingen. EC zal het verder afwikkelen, ook 
in gesprek met Canada. 

 

 

Agendapunt B1. Exchange of views and possible opinion of the Committee 
on a draft Commission Implementing Decision authorising the placing on 
the market of herbicide-tolerant genetically modified soybean MON87708 
for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 
1829/2003 – Discussion and vote (B.01_SANCO_2014_10784) 

 
Legal Basis: Article 7(3) and Article 19(3) of Regulation (EC) No 1829/2003 of 
the European Parliament and of the Council 
Procedure: Examination procedure 

 

MON87708 soja is nog niet eerder beoordeeld onder de EG/1829/2003. Het DMO 

enzym dat door MON87708 soja tot expressie wordt gebracht, codeert voor een 

nieuwe herbicide (dicamba) tolerantie. De voedselveiligheid, de 

veevoederveiligheid en de milieuveiligheid van de import en verwerking van 

MON87708 soja is beoordeeld. Het dossier is aan de COGEM en het RIKILT 

voorgelegd, waarna beide instanties hebben ingestemd.  

 
Het voorstel wordt ter stemming gebracht: 13 lidstaten stemmen voor (152 
stemmen), 11 lidstaten stemmen tegen (101 stemmen) en 4 lidstaten onthouden 

zich van stemmen (99 stemmen). De verklaringen van de lidstaten die tegen 
stemmen of zich onthouden van stemmen komen neer op: politieke redenen, 
negatieve publieke opinie, onvoldoende overtuigd over veiligheid, geen tijd of 
mogelijkheid gehad om tot een standpunt te komen. Het PCVD komt zodoende niet 
tot een opinie, waardoor het ontwerpbesluit zal worden voorgelegd aan het 
beroepscomité. 
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Agendapunt B2. Exchange of views and possible opinion of the Committee 
on a draft Commission Implementing Decision authorising the placing on 
the market of genetically modified maize T25 and renewing the existing 
maize T25 products, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the 

European Parliament and of the Council  
– Discussion and vote (B.02_SANCO_2014_10785) 

 
Legal Basis: Article 7(3), Article 11(3), Article 19(3) and Article 23(3) of 
Regulation (EC) No 1829/2003 of the Parliament and of the Council 

Procedure: Examination procedure  

 
Voor teelt en als veevoeder is T25 al tot de markt toegelaten onder de 90/220/EG. 
De Europese Commissie heeft 22 april 1998 hiervoor een positieve beschikking 
afgegeven. T25 is onder de 258/97/EG (Novel food verordening) geautoriseerd als 

voedsel. De voedselveiligheid, de veevoederveiligheid en de milieuveiligheid van 
de teelt van T25 maïs is beoordeeld. De aanvrager heeft in februari 2013 de 
toepassing teelt ingetrokken. Het dossier is aan de COGEM en het RIKILT 
voorgelegd, waarna beide instanties hebben ingestemd. 
 
Het voorstel wordt ter stemming gebracht: 12 lidstaten stemmen voor (149 
stemmen), 10 lidstaten stemmen tegen (94 stemmen) en 6 lidstaten onthouden 

zich van stemmen (109 stemmen). De verklaringen van de lidstaten die tegen 
stemmen of zich onthouden van stemmen komen neer op: politieke redenen, 
negatieve publieke opinie, onvoldoende overtuigd over veiligheid, geen tijd of 
mogelijkheid gehad om tot een standpunt te komen. Hete PCVD komt zodoende 
niet tot een opinie, waardoor het ontwerpbesluit zal worden voorgelegd aan het 
beroepscomité. 

 

 

AOB 
- Nederland vraagt om de stand van zaken van de status van het rapport "ggo-

vrije-etikettering". Daarbij herinnert Nederland de Commissie eraan dat zij in 
een eerder PCVD heeft toegezegd om te vragen aan de hiërarchie binnen DG 
SANCO om het rapport uit te brengen (zonder bijhorende opinie van de 
Commissie). De Commissie antwoordt op deze vraag dat dit is voorgelegd 
maar dat er nog geen respons is teruggekomen. 

- Nederland vraagt aandacht voor de tijd die zit tussen stemming in het 

beroepscomité over een toelating en het tijdstip van publicatie van de 

toelating. Voor de laatste twee dossiers (MON-8746Ø-4 en MON-00810-6) zit 
hier zeer veel tijd tussen. Nederland spreekt de zorg uit dat dit geen gewoonte 
moet worden. De Commissie herkent de problematiek en is terughoudend met 
publiceren wegens de politieke impact met het oog op de verkiezingen van het 
EP. De Commissie heeft hier tot nu toe van de lidstaten geen schriftelijke 
bezwaren op gehad. Wel van bedrijven. De Commissie  suggereert dat 

Nederland een brief stuurt aan DG SANCO indien Nederland deze zorg wil 
adresseren. 

 
 
Volgende PCVD Genetisch Gemodificeerd Levensmiddelen Diervoeders 
Volgende PCVD vindt plaats op 23 mei. Dan zal gestemd worden over 3 dossiers: 
high oleic sojaboon van Pioneer respectievelijk Monsanto en een herbicide 

tolerante sojaboon van Embrapa. Tevens zullen twee EFSA opinies worden 
gepresenteerd: omega 3 sojaboon en katoen (nummer 76 en 77). Ook zal de 
stand van zaken over BT63 in choline chloride aan de orde komen. 
 


