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Verslag van de vergadering van  

 

Datum  : 25 april 2016 

Commissie : SCoPAFF GMO Food en Feed 

Ned.Delegatie  : Tanja van Oers (EZ) 

 

 

 

Samenvatting 

Op de agenda stond een toelating van maïs Btll χ MIRI 62 χ MIR604 χ GA21, en de 
combinaties Btll, MIRI62, MIR604 and GA21, en intrekkingsbeslissingen 
2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU and 2011/894/EU. Bij de stemming 
werd geen gekwalificeerde meerderheid gehaald. 
Op de agenda stonden enkele presentaties.  
Chantal Bruetschy stelt zichzelf voor als nieuwe voorzitter van dit Comité. Ook 
Natasja en Takis zijn nieuw. 
 
 

Agenda 
 

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 maize Btll χ MIRI 62 χ MIR604 χ GA21, and genetically modified 

maizes combining two or three of the events Btll, MIRI62, MIR604 and 

GA21, and repealing Decisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 
2011/892/EU and 2011/894/EU. 

 

De Europese Commissie licht toe. Er zijn geen opmerkingen. Bij de stemming 
wordt geen gekwalificeerde meerderheid behaald en het toelatingsvoorstel zal dan 
ook in het Beroepscomité ter stemming worden gebracht. Dit zal op een nader te 
bepalen datum in juni 2016 zijn.  
 

 
A.02 Report of the audit carried out in China from 18 to 26 November 

2015 by DG SANTE, Directorate for Health and food audits and analysis, to 
evaluate the controls systems for GMOs - presentation by the Commission. 

 
De Commissie licht toe dat de audit plaatsvond in het kader van noodmaatregelen 
die in 2006 op basis van Richtlijn 2011/884 zijn getroffen en die tweemaal, 
laatstelijk in 2013, zijn geupdated.  
De Directie Health and food audits and analysis presenteert het rapport. In het 
rapport zijn geen aanbevelingen gedaan voor acties van China. Er wordt minder 
rijst vanuit China in Europa geïmporteerd sinds de noodmaatregelen van kracht 
zijn.  
 
Een van de lidstaten vraagt of er nieuwe detectiemethoden nodig zijn voor andere 
soorten rijst.  
Antwoord: China geeft informatie over nationale of interne controles van andere 
soorten rijst maar deze informatie is summier.  
De Commissie voegt toe dat de maatregel ziet op specifieke events en dat 
bilateraal met de lidstaat naar hun vraag kan worden gekeken, met verzoek om 
deze te mailen. Kan in de volgende ScoPAFF aan de orde komen.  



 

 

 

 
Een andere LS vraagt of het percentage te analyseren rijst van 100% kan worden 
verlaagd op basis van het rapport.  
Commissie antwoord dat verdere monitoring afhankelijk is van verschillende 
factoren zoals dit rapport en de rapportage van de lidstaten. 
In aansluiting daarop geeft zij aan dat alle of een deel van de informatie over 
rijstimport uit China, controles en bevindingen per kwartaal over 2015 van de 
meeste lidstaten nog niet is ontvangen. De LS krijgen een mail waarin wederom 
om deze informatie wordt gevraagd en worden opgeroepen hierop te reageren ook 
als er geen rijst is geïmporteerd.  
Als alle informatie bekend is dan kan in de volgende vergadering een beslissing 
worden genomen hoe hiermee verder te gaan.  
 
 

A.01 JRC/EURL Guideline for the submission of DNA sequences derived 

from genetically modified plants and associated annotations within the 
framework of Directive 2001/18/EC and Regulation (EC) No 1829/2003 - 

presentation by JRC. 
 

De Commissie geeft aan dat Syngenta zelf informatie heeft aangeleverd waarna 
het nodig bleek de procedure te verbeteren door de guideline te updaten.  
 
JRC licht de guideline toe.  
 
Conform instructie heeft NL ingebracht dat de informatie die gevraagd wordt, 
noodzakelijk moet zijn voor de beoordeling en dat geen ‘nice to know’ informatie 
moet worden gevraagd.  
Antwoord: dit is ook besproken met de aanvragers. De aanvrager heeft alle 
informatie beschikbaar na het doen van de karakterisatie en zij vinden de guideline 
proportioneel. Alleen raw data zijn lastig te genereren.  
 
 

A.03 Draft Reference Document "Framework for assessing the socio-
economic impacts of Bt maize cultivation" by the European Socio 

Economic Bureau (ESEB) – Presentation by JRC. 
 

Het ESEB licht het draft document toe. Er is nog een maand de tijd voor schriftelijk 
commentaar vanuit de LS en ook stakeholders kunnen nog reageren.  
 
Een LS vraagt naar een opmerking in de presentatie over diergezondheid, terwijl 
de veiligheid van het gewas al is getoetst. 
Antwoord: het gaat om levels of mycotoxines in BT maïs.  
Een andere LS heeft enkele aanvullingen dat waar het over voedsel gaat, ook 
diervoeders moeten worden genoemd, bv bij labeling. De LS corrigeert enkele 
voetnoten en zal verder schriftelijk commentaar indienen.  
Een LS vraagt of socio-economische aspecten een reden kunnen zijn voor een 
nationaal teeltverbod en of de Commissie dit gaat gebruiken bij de evaluatie van 
de maatregelen die LS in dit verband treffen.  
De EC bevestigt dit. 
Nederland heeft de inbreng uit de instructie niet geleverd omdat JRC in de 
presentatie al aandacht heeft besteed aan het feit dat LS zelf kunnen bepalen 
welke elementen zij in een toepassing van dit framework meenemen en dat er 
elementen zijn genoemd waarover op voorhand geen informatie beschikbaar is. 
 
 

AOB 
 

Vanuit de Europese Commissie: 
1. De volgende ScoPAFF vergadering is gepland voor 27 mei a.s.  

 
Vanuit de lidstaten: 

1. Een LS vraagt naar de stand van de juridische analyse over de nieuwe 
plantveredelingstechnieken. De Commissie geeft aan dat die voor het 
einde van 2016 is voorzien. 



 

 

 

2. De LS vraagt ook naar de toelating van drie soja’s waarover in beroep geen 
gekwalificeerde meerderheid is verkregen. De Commissie geeft aan dat zij 
met de toelating bezig is. 

3. De LS vraagt naar de stand van het voorstel van de Commissie over het 
gebruik van ggo’s. De Commissie geeft aan dat er op 20 mei 2016 een 
attachémeeting door het NL voorzitterschap is gepland.  

4. Een andere LS heeft een brief gekregen van de Russische autoriteiten over 
ggo’s die zijn toegelaten en die worden gebruikt in België. Het blijkt dat 
meer LS door de Russen zijn benaderd en afgesproken wordt dat bilateraal 
geantwoord wordt, met indien gewenst cc naar de Commissie en/of de 
andere LS.  

 

 
 

 

Den Haag, 26 april 2016 
 


