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Verslag van de vergadering van de Commissiewerkgroep voor Genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

 

Datum  : 8 juli 2016 

Commissie : SCoPAFF GMO Food en Feed en CA-meeting 2001/18 

Ned.Delegatie  : Boet Glandorf(RIVM) en Janneke Leek(VWS) 

 

 

 

 

Samenvatting 

De vergadering was een gecombineerde vergadering van de Standing Commitee 
gmo food en feed en de CA-meeting voor de Richtlijn 2001/18  
 

 

Agenda 

 

A.l Scientific opinion on application for the placing on the market of 

products containing, consisting of, or produced from genetically modified 

cotton 281-24-236 x 3006-210-23 x MON 88913 under Regulation (EC) No 

1829/2003 - Presentation by EFSA. 

 
Presentatie van EFSA.  
 

A.2 Scientific opinion on application for placing on the market of 

genetically modified glufosinate-ammonium- and glyphosate-tolerant 

oilseed rape MS8 χ RF3 x GT73 and subcombinations, which have not been 

authorised previously (i.e. MS8 x GT73 and RF3 χ GT73) independently of 

their origin, for food and feed uses, import and processing, with the 

exception of isolated seed protein for food, under Regulation (EC) No 

1829/2003 - Presentation by EFSA. 

 
Presentatie van EFSA.  
 

A.3 Technical study to assess the need for harmonisation of sampling and 

analysis methods for GM material in food - Presentation by the 

Commission and exchange of views. 

 

De lidstaten zijn verdeeld over de noodzaak tot harmonisatie. Op basis van het 
onderzoek ziet de Europese Commissie(Cie) echter geen noodzaak om te 
harmoniseren.  
 

B.1 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 cotton 281-24-236 χ 3006-210-23 χ MON 88913 (DAS-24236-

5xDAS-21023-5xMON-88913-8) pursuant to Regulation (EC) No 

1829/2003 of the European Parliament and of the Council.(B.01SANTE 

10727_2016) 

Legal Basis: Regulation (EC) No 1829/2003, Articles 7(3) and 19(3) 

Procedure: Examination procedure 
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B.2 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Decision renewing the authorisation for the 

placing on the market of genetically modified maize MON 810 (MON-

00810-6) products pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the 

European Parliament and of the Council. (B.02_SANTE_10751_2016) 

Legal Basis: Regulation (EC) No 1829/2003, Articles 11(3) and 23(3) 

Procedure: Examination procedure 

 
Bij de stemmingen voor zowel B1 als B2 wordt geen gekwalificeerde meerderheid 
behaald en de toelatingsvoorstellen zullen dan ook in het Beroepscomité ter 
stemming worden gebracht. 
 
 

C.l Exchange of views of the Committee on a draft Commission 

Implementing 

Regulation renewing the authorisation for the placing on the market for 

cultivation of genetically modified maize MON 810 (MON-00810-6) seeds. 

(C.01_SANTE_10702_2016) 

Legal Basis: Regulation (EC) No 1829/2003, Article 23(3) 

Procedure: Examination procedure 

 

 

C.2 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 

Implementing Decision concerning the placing on the market for 

cultivation of genetically modified maize1507 (DAS-01507-1) seeds - 

Presentation by the Commission and exchange of views. 

(C.02_SANTE_10704_2016) 

Legal Basis: Directive 2001/18/EC, Article 18(1) 

Procedure: Examination procedure 

 

 

C.3 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 

Implementing Decision concerning the placing on the market for 

cultivation of genetically modified maize Bill (SYN-BT011-1) seeds. 

(C.03_S ANTEI0703_2016) 

Legal Basis: Directive 2001/18/EC, Article 18(1) 

Procedure: Examination procedure 

 
Er vindt een eerste discussie plaats over de tekst van de concept 
toelatingsvoorstellen en het bijbehorende post market monitoring plan, ter 
voorbereiding voor de stemming in Oktober 2016.  
Lidstaten kunnen nog tot 5 september schriftelijk commentaar aanleveren. 
 

AOB 

 

Vanuit de Europese Commissie: 
1. De Cie vraagt de lidstaten die geen informatie hebben aangeleverd over de 

controles op beslissing 2011/884/EU die alsnog aan te leveren voor 1 
september.  

 
Vanuit de lidstaten: 

1. Twee lidstaten hebben teosinte aangetroffen en geven een korte 
presentatie over de mogelijke gevolgen. EFSA zal in september een advies 
uitbrengen hierover.  

2. Een lidstaat geeft aan niet-toegelaten ggo in vitaminen te hebben 
gevonden. Dit punt zal mogelijk aan de orde komen in een volgende 
vergadering.  

3. Nederland vraagt naar de stand van zaken van de analyse van de ‘nieuwe 
veredelingstechnieken’ van de Cie. De Cie geeft aan geen planning te 
kunnen geven.  
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4. Een lidstaat vraagt naar de stand van zaken van de toelating van de drie 
sojasoorten: MON 87705×MON 89788, MON 87708×MON 89788 en FG72. 
De Cie geeft aan hier geen uitspraken over te kunnen doen maar wel de 
hoop te hebben dat dit op korte termijn gebeurt.  

5. Nederland verzoekt om een gezamenlijke CA-meeting 2001/18/EC en 
2009/41 CA om verschillende onderwerpen te kunnen bespreken. De Cie 
reageert hier positief op en gaat bekijken op welke termijn het mogelijk is 
deze vergadering te organiseren.  

6. Nederland vraagt om de stand van zaken ten aanzien van 
zaaizaaddrempels en de aanpassing van Annex II en III van de 
2001/18/EC. De Cie vindt dat eerst eerst de drempel voor 
voedingsmiddelen aan de orde moet komen voordat zij zich gaat buigen 
over de zaaizaaddrempel. De aanpassing van Annex II en Annex III is 
afgerond voor de deadline in 2017.  

 

 

 

 

 

Den Haag, 20 juli 2016 

 


