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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, Janneke Leek (VWS) 

    
Samenvatting : De werkgroep heeft gestemd over drie ontwerpbesluiten voor 
toelating van 3 GGO’s. De werkgroep is in beide gevallen niet tot een opinie 

gekomen. Deze drie ontwerpbesluiten zullen worden geagendeerd voor 
hetberoepscomité. Commissie en Lidstaten hebben verdere discussie gevoerd over 
de problematiek m.b.t. het diervoederadditief choline chloride in relatie tot Bt63 

GG-rijst. Nederland heeft vragen gesteld over de niet agendering van dossiers AP 
76 en AP 77 in dit PCVD. 
 
Agendapunt A.01. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 
notifications on Bt63 rice in choline chloride feed additives. 
De Commissie geeft aan dat sinds 24 april geen RASFF meldingen zijn geweest. De 
vertegenwoordiger van het JRC geeft een toelichting op het werk dat JRC heeft 

verricht op basis van de monsters van choline chloride (CC) diervoeder additief en 
premixes. JRC kan bevestigen dat Bt63 niet aantoonbaar is in de premixes, wel in 
de monsters van CC.  JRC heeft een document opgesteld dat alle technische details 
en resultaten van het verrichtte onderzoek bevat van de monsters die door de LS 
zijn opgestuurd. Het document verschijnt binnenkort op de website van het JRC. 
De Commissie. geeft aan dat deze technische note ook als bijlage van een brief 
aan de Chinese autoriteiten zal worden gestuurd.  

Een LS vraagt naar het vervolg op basis van de conclusies van het JRC: deze 
conclusies worden expliciet door de Commissie opgenomen in de notulen van het 
PCVD: geen behoefte aan extra bemonstering van premixes.  
 
De Commissie informeert verder dat half juni een FVO missie naar China gaat over 
diervoeders ( additieven) in het algemeen, waar wel speciaal aandacht zal zijn 

voor CC en Bt63, inclusief gerichte bezoeken bij Chinese producenten in de regio’s 
Shangdon en Jiangsu. Verder is er nog contact tussen de Commissie, FVO, FEFANA 
en JRC. De optie 1 zoals besproken in het PCVD van 24 april jl. blijft ook de 
voorkeur hebben van de Chinezen. Er is een werkgroep met Chinese producenten. 
De Commissie verwacht een nieuw werkdocument waarin de afgesproken 
maatregelen zijn opgenomen ( met gescheiden productielijnen, auditschema…).  
De Commissie denkt dat het nu tijd is om resultaten uit deze acties af te wachten 

om gerichter maatregelen te nemen zoals aanpassing van de noodmaatregel voor 
Chinese (rijst) producten, of discussie hebben over extra inspanning voor 
importcontroles van diervoeder additieven.  
Een LS informeert dat bij diervoeders nu een discussie gaande is om bij 

diervoeders verplicht de carrier (bijvoorbeeld rijst zoals bij CC) te vermelden. 
De Commissie concludeert dat het probleem zich waarschijnlijk niet alleen tot CC 
beperkt en daarvoor moet meer informatie verzameld worden uit de verschillende 

ingeplande acties zoals hierboven staat vermeld.     
 
Agendapunt B.01. Exchange of views and possible opinion of the 
Committee on a Draft Commission Implementing Decision authorising the 
placing on the market of products containing, consisting of, or produced 
from genetically modified soybean 305423 (DP-3Ø5423-1) pursuant to 

Regulation (EC) No 1829/2003 
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(B.01_SANCO_2014_11000) 
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 

 
De Commissie licht het concept uitvoeringsbesluit voor de markttoelating van soja 

305423 toe die is gemodificeerd met als vervolg een verandering in de 
vetzurensamenstelling. EFSA heeft de resulterende vetzurensamenstelling 
bevestigd, inclusief de aanvullende etikettering en post-market monitoring. De 
aanvullende en verplichtte etikettering vloeit voort uit 1829/2003, De Commissie 
verklaart dat er in zo’n geval geen sprake is van een claim.  
 

Er wordt gestemd over het conceptuitvoeringsbesluit: 13 LS (161 stemmingen) 
stemden vóór, 12 LS stemden tegen (126 stemmingen) en 3 LS onthielden zich 
van stemming (65 stemmingen).  
 
 
Agendapunt B.02 Exchange of views and possible opinion of the 
Committee on a Draft Commission Implementing Decision authorising the 

placing on the market of B.02 Exchange of views and possible opinion of 
the Committee on a Draft CommissionImplementing Decision authorising 

the placing on the market of products containing,consisting of, or 
produced from genetically modified soybean MON87705 (MON-877Ø5-6) 
pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003products containing, consisting 
of, or produced from genetically modified soybean MON87705 (MON- 
877Ø5-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 

(B.02_SANCO_2014_11001) 
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 
 
De Commissie Licht het concept uitvoeringsbesluit voor de markttoelating van soja 

MON87705 toe die is gemodificeerd met als gevolg een verandering in de 
vetzurensamenstelling. De EFSA heeft de resulterende vetzurensamenstelling 
bevestigd, inclusief de aanvullende etikettering en postmarketmonitoring. De 
aanvullende en verplichtte etikettering vloeit voort uit 1829/2003. De Commissie 
verklaart dat er in zo’n geval geen sprake is van een claim.  
Een LS heeft bezwaren over de onmogelijkheid om de extra informatie van de 

producten die de EFSA heeft beoordeeld te mogen ontvangen. De Commissie deelt 

het ongenoegen van de LS en vindt dat het zeker aan EFSA is om deze informatie 
aan de LS beschikbaar te stellen.  
 
Er wordt gestemd over het conceptuitvoeringsbesluit: 12 LS (149 
stemmingen)stemden vóór, 13 LS stemden tegen (133 stemmingen) en 3 LS 
onthielden zich van stemming (70 stemmingen).  
 

 
Agendapunt B.03 Exchange of views and possible opinion of the 
Committee on a Draft Commission Implementing Decision authorising the 
placing on the market of products containing, consisting of, or produced 
from genetically modified soybean BPS-CV127-9 (BPSCV127- 9) pursuant 
to Regulation (EC) No 1829/2003 – Discussion and possible vote 

(B.03_SANCO_2014_11002) 
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  

 
De Commissie licht het concept uitvoeringsbesluit voor de markttoelating van de 
Imidazolinone-tolerant soja BPS-CV127-9 toe. Een paar LS kunnen niet voor 

stemmen (o.b.v. Danubian soja strategy).  
Er wordt gestemd over het conceptuitvoeringsbesluit: 12 LS (149 stemmingen) 
stemden vóór, 12 LS stemden tegen (104 stemmingen) en 4 LS onthielden zich 
van stemming (99 stemmingen).  
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AOB punten 
- Status van katoen MON 88913 

Een LS vraagt wat de officiële status van deze GGO is, aangezien dat EFSA een 
opinie heeft gepubliceerd (niet concluderend) maar de aanvraag niet officieel is 

ingetrokken.  De Commissie zegt toe om zodra officieel melding is van intrekken 
deze in circa beschikbaar te stellen voor de LS. 

 
- Rapport FAO Technical consultation LLP  

Een LS brengt dit punt naar voren met wat kritische kanttekeningen over de 
balans in het verslag tussen de inbreng van de VS en de EU. De Commissie geeft 
echter aan tevreden te zijn over de verslaglegging, diverse kleine correcties zullen 
in circa worden gepubliceerd zodat de LS daarop kunnen reageren voordat de 

Commissie Richting de FAO haar reactie namens de LS zal opsturen. 
 

- Agendering dossiers AP 76 en AP 77 in PCVD 
Een LS vraagt waarom deze 2 EFSA opinies over deze 2 dossiers niet in dit PCVD 
zijn gepresenteerd zoals toegezegd in het PCVD van 24 april jl. Dit was omdat de 
opinies te kort voor dit PCVD zijn gepubliceerd.  
 

- G-twist project 
Een LS vraagt naar de relatie tussen dit project, ook in relatie tot het GRACE 

project. Het G-twist project gaat zich focussen op de 90 dagen studie voor NK603, 
aangevuld met studies naar chronische carcinogeniciteit studies, ook van MON 
810. Meer info kan niet worden gegeven omdat het contract voor dit project nog 
moet worden getekend.  
 

Het volgende PCVD zal op 23 juni plaast vinden, met als agendapunten: 
-stemming over NK603 
-uitleg door EFSA over opinies AP 76 en AP 77 
-stavaza import (GG)papaja. 
  

 


