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Verslag van de vergadering van het PCVD GGLD 
 
Datum:   23 juni 2014  
 
Commissie:   Andre, Pelsser, e.a. (allen DG SANCO)  

 
Ned. delegatie: J anneke Leek (VWS), Bart Crijns (EZ)  

 

Samenvatting:  

Het PCVD heeft gestemd over één ontwerpbesluit voor de toelating van een GGO. 

Het PCVD is niet tot een opinie gekomen. Dit ontwerpbesluit zal worden 

geagendeerd voor het beroepscomité. Commissie en Lidstaten hebben tevens 

discussie gevoerd over de problematiek m.b.t. het diervoederadditief choline 

chloride in relatie tot Bt63 GG-rijst. Nederland heeft vragen gesteld over de nog 

ontbrekende officiële publicatie van de autorisatie van 8 GGO dossiers waarover 

het beroepscomité eerder heeft gestemd (en niet tot een opinie is gekomen). 

 
A.01 Scientific opinion on application for the placing on the market of GM 
soybean  MON87769 for food and feed uses under Regulation (EC) No 
1829/2003. Presentation by EFSA 
De EFSA licht haar positieve opinie toe over deze aanvraag voor genetisch 
gemodificeerde soja.  Enkele lidstaten hebben commentaar/vragen. Een lidstaat 

geeft aan op dit dossier geen specifiek commentaar te hebben maar vraagt wel 
aandacht voor de trend dat een toenemend aantal producten die op de markt komt 
met veranderende vetzuursamenstelling. Commissie geeft aan dat dit wordt 
besproken met de Novel Foods collega’s binnen de Commissie en zegt toe hierop 
terug te komen. Een andere lidstaat vraagt of dit de eerste keer is dat volgens de 

EFSA een 28 dagen dierproef niet kan worden uitgevoerd bij een importdossier. 
Commissie bevestigt dit en geeft aan dat de nieuwe Implementing Regulation 

hiertoe ruimte biedt (als het technisch niet mogelijk is, dan is een dierproefstudie 
niet nodig). De desbetreffende lidstaat merkt op dat dit een positief voorbeeld is 
voor het kunnen verminderen/vervangen van dierproeven en verwijst naar het EU 
onderzoeksproject GRACE.  
 
A.02 Scientific opinion on application for the placing on the market on GM 

cotton GHB614 x LLCotton 25 for food and feed uses under Regulation 
(EC) No 1829/2003.  
De EFSA licht haar positieve opinie toe over deze aanvraag voor genetisch 
gemodificeerde katoen. Er zijn geen vragen van lidstaten. 
 
A.03 Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) notifications on Bt63 
rice in choline chloride feed additives 

Commissie licht toe dat ze eind juni een brief heeft gestuurd aan de Chinese 
autoriteiten met daarin vermeld: aantal RASFF notificaties (22), China als 

belangrijke bron, verwijzing Vevana workshop, optie om rijst component te 
verwijderen, systematische controles door China zijn nodig, ook moet worden 
gekeken naar andere additieven in rijst, bespreking met China op 12 juni, FVO 
missie die nu nog lopende is. Commissie heeft in een overleg met China op 12 juni 
gevraagd welke acties China heeft genomen. De Commissie heeft tevens 

aangegeven akkoord te gaan met een vrijwillig akkoord met China om rijst van 
choline chloride te verwijderen. Respons van China was algemeen van aard: 
emergency note is gestuurd aan lokale autoriteiten, China refereert aan FVO 
missie, doel is om food en feed safety te waarborgen, China zal de optie om rijst 
uit choline chloride te verwijderen bekijken. 
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Vervolgens vraagt de Commissie aan de lidstaten hoeveel en wanneer samples zijn 
genomen en wat de resultaten waren. Lidstaten die hier niet op konden reageren, 
worden geacht dit schriftelijk/per mail te melden aan de Commissie. Uit deze 

inventarisatie blijkt dat de RASFF meldingen gestaag zijn afgenomen. China lijkt 
de rijst te vervangen door mais.  

 
 

Section B Draft(s) presented for an opinion 

 
B.01 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 NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) and renewing the 
existing maize NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) pursuant to Regulation (EC) No 
1829/2003 (B.01_SANCO_11274_2014) 
 
Legal Basis: Article 7(3), Article 11(3), and Article 19(3) and Article 23 
(3),  of Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of 
the Council 

Procedure: Examination procedure 
 

NK603 is sinds oktober 2004 geautoriseerd onder de 258/97/EG (Novel food 

verordening) voor voedsel en voedsel-ingrediënten middels beschikking 

2005/448/EG. Voor veevoeder en import is NK603 al tot de markt toegelaten 

onder de 2001/18/EG. De Commissie heeft 19 juli 2004 hiervoor een positieve 

beschikking afgegeven (2004/643/EG).  

Monsanto heeft eerder een vernieuwing voor al zijn producten van maïs NK603 

aangevraagd onder 1829/2003. Omdat NK603 al is geautoriseerd voor voedsel en 

voedsel-ingrediënten onder de Novel food verordening en voor feed en import 

onder de 2001/18/EG is alleen de milieuveiligheid van de teelt en de 

veevoederveiligheid van de groene delen beoordeeld.  

Monsanto heeft besloten om de teelt component uit de aanvraag te halen. Dit is de 

aanleiding dat de Commissie dit dossier (zonder teelttoelating) nu ter stemming 

kan brengen, met het advies van 2009.  

Het dossier is aan de COGEM en het RIKILT voorgelegd. Zowel de COGEM als het 

RIKILT hebben positief geadviseerd over de aanvraag.  
De Commissie licht haar ontwerpbesluit toe voor deze markttoelating. 

 
Er wordt gestemd over het conceptuitvoeringsbesluit: 13 LS (161 stemmingen) 
stemden vóór, 11 LS stemden tegen (97 stemmingen) en 4 LS onthielden zich van 
stemming (94 stemmingen). 

 
Het dossier zal worden geagendeerd voor het beroepscomité, dat op 10 juli zal 
plaatsvinden. 
 
 
Any other business 

Commissie legt de stand van zaken uit over de nog ontbrekende officiële publicatie 

van de autorisatie van 8 GGO dossiers waarover het beroepscomité eerder heeft 

gestemd (en niet tot een opinie is gekomen). Besluitvorming ligt nu op hoogste 

niveau binnen de Commissie. In het college van Commissarissen besluit de 

President (Barosso) of er een stemming wordt gehouden of niet. Er is een 

meerderheid van stemmen nodig (i.e. 15 positieve stemmen). Het is niet 

gebruikelijk om besluit te nemen in het college a.d.v. stemming (consensus is 

meer gebruikelijk). Sommige Commissarissen hebben problemen geuit over het 

overgaan tot de laatste stap, namelijk de officiële publicatie. Hun problemen zijn 

politiek van aard, afwijkend van het Commissiebeleid en conform nationaal 

standpunt van de desbetreffende Commissarissen. Commissie heeft diverse 

brieven van de industrie gekregen. Huidige Commissie kan effectief tot oktober 

overgaan tot een besluit, maar doel is om besluit in juli te nemen. Zodra deze GGO 

dossiers worden gepubliceerd, zullen ze in CIRCA verschijnen. 

Over het teeltdossier mais 1507 geeft de Commissie aan dat ze niet weet of 
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besluitvorming hierover in juli zal plaatsvinden. Dit is een kwestie die ook met de 

President van de Commissie wordt besproken. 

Gesproken is ook over de aankondiging dat Séralini een persconferentie zal houden 

in Parijs, waarin hij bekend maakt in welk tijdschrift de (her)publicatie van het 

eerder verschenen (en later ingetrokken) artikel over vermeende 

gezondheidseffecten van glyfosaat/glyfosaattolerante gewassen zal verschijnen.  

Hieraan gerelateerd refereert de Commissie aan de 2 jarige dierproefstudie met 

NK603 van DG research die recent is gestart en die GTWIST zal uitvoeren. Ook is 

er een Franse studie (met een minder langdurige dierproef) die binnenkort van 

start gaat. Deze studie is een aanvulling op het GRACE project en de studie van 

GTWIST. Naam van deze Franse studie is “GM 19+”. Er was kritiek van o.a. 

Seralini op deze studie maar dat verander niet aan de studie. 
 
 
Volgende vergadering 
Het is niet duidelijk of er voor de zomer nog een vergadering komt. Indien het 
geval, dan komt de katoen van Monsanto en de Papaja-kwestie op de agenda. 
Mogelijke datum: 23 juli en anders 23 of 25 september. 

 


