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Verslag van de vergadering van de Commissiewerkgroep voor Genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

 

Datum  : 14 oktober 2016 

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

Ned.Delegatie  : Boet Glandorf (RIVM) 

   Annemiek van Waterschoot (I&M) 

 

 

 

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.01 Notification of the presence of unauthorised GM oilseed rape in 

conventional oilseed rape – Update from MS. 
• Verschillende lidstaten geven een update over de eventuele aanwezigheid 

en de wijze waarop deze gewassen worden vernietigd.  

• De Commissie geeft aan waarschijnlijk een aanbeveling te doen om te 

blijven monitoren. 

 

A.02 Expiry of the tolerance period for three oilseed rapes (Commission 

Decisions 2007/305/EC, 2007/306/EC, 2007/307/EC) – Update from the 

Commission. 
• De Commissie geeft aan dat er sprake is van een afname van de 

aanwezige ggo-sporen, maar ze zijn nog steeds aanwezig. De 

vergunninghouder heeft verzocht om een verlenging van de 

tolerantieperiode.  

• De Commissie heeft een analyse gedaan en stelt voor om inderdaad te 

verlengen, maar overweegt een kortere periode (korter dan 5 jaar) en wil 

een voorwaarde toevoegen om een update te geven van de 

monitoringresultaten. Ook wordt er een verplichting opgenomen om 

referentiemateriaal beschikbaar te stellen aan de lidstaten.  

• Stemming verwacht in november.  

 

A.03 Detection of unauthorised GM wheat in Washington State, USA – 

Update from the Commission. 
• De Commssie geeft aan dat zij in juli is geïnformeerd door de Amerikanen 

over het aantreffen van niet-toegelaten tarwe, en heeft toen ook de 

lidstaten geïnformeerd.  

• In de EU is deze glyfosaattolerante tarwe nog niet aangetroffen. De 

Commissie heeft materiaal opgevraagd en onderzoek laten doen door JRC. 

Alles lijkt onder controle. 
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A.04 RASFF notifications on GM food and feed – Update from the 

Commission and the Member States. 
• De Commissie meldt dat er 6 notificaties zijn binnengekomen over niet-

geautoriseerde rijst, 6 over papaya, en 1 over vlas.  

 

C.01  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 – exchange of views. 

 

C.02 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 

Implementing Regulation concerning the placing on the market for 

cultivation of genetically modified maize 1507 (DAS-01507-1) seeds – 

exchange of views. 

 

C.03 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 

Implementing Regulation concerning the placing on the market for 

cultivation of genetically modified maize Bt11 (SYN-BT011-1) seeds – 

exchange of views. 
• Er is geen indicatieve stemronde gehouden. Wel is gevraagd naar de 

positie over het belangrijkste punt waarop verschil van mening bestaat, 

namelijk de isolatieafstanden (5 of 20 meter voor Bt11 en MON810; 20 of 

30 meter voor 1507).  

• Op 16 november zal gestemd worden over de nieuwe ontwerpbesluiten.  

• Het NL commentaar met betrekking tot de technisch-inhoudelijke 

bepalingen in de ontwerpbesluiten en monitoringplannen is in afdoende 

mate overgenomen. 

• Het NL commentaar dat de aanpassingen van het geografische 

toepassingsbereik weliswaar opgenomen moeten worden in het 

(ontwerp)besluit, maar geen reden kunnen zijn om opnieuw te stemmen, 

is niet gehonoreerd. 

 

AOB 

• NL vraagt naar de stand van zaken van de evaluatie van de 

uitvoeringsrichtlijn, onderwerp verplichte dierproeven. De Commissie geeft 

aan hieraan te werken.  
• NL vraagt naar de stand van zaken van de analyse van de nieuwe 

technieken. Ook wordt gevraagd naar de zaak die Frankrijk heeft 

voorgelegd aan het Europese Hof. De Commissie geeft aan dat er snel een 

brief over de nieuwe technieken komt en dat zij een vraag heeft uitgezet 

bij een EU scientific committee. De Franse Raad van State heeft naar 

aanleiding van een zaak die door NGO’s is aangespannen, vragen over 

mutagenese voorgelegd aan het Europese Hof.  

• JRC en de Commissie hebben samengewerkt om vervolg te geven aan het 

rapport over sequencing. Er zijn twee meetings met de industrie geweest. 

De uitvoering loopt; het komt erop neer dat alles opnieuw moet worden 

gesequenced, ook wat al op de markt is. Nadere informatie wordt 

toegezegd. 

• De Commissie is bezig met verwerking van de informatie uit de door LS 

ingevulde vragenlijsten. Er komt nog een vraag naar meer informatie. 

Opvolging mogelijk in december, anders volgend jaar. 
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• De Commissie geeft aan een draft van de ANNEX te bespreken met een 

working group 2001/18 (november), daarna een draft publiceren voor de 

(verplichte) public consultation. Stemming door de Regulatory Committee 

dan waarschijnlijk in januari 2017.  

• Verschillende lidstaten zijn benaderd door Rusland. Rusland stelt zeer 

specifieke en vergaande informatie-eisen bij import van veevoer. Het gaat 

dan met name om de controle op aanwezigheid van ggo’s. Rusland wil dat 

er voor elke vracht analyses worden overlegd, gebaseerd op 

meetmethodes die aan Russische eisen voldoen. Men eist event-specifieke 

naspeurbaarheid. Belangrijkste zorg van de Commissie is de eis van een 

test(certificaat) voor iedere individuele vracht. De commssie zal een 

‘request for clarification’ sturen en verzoekt alle lidstaten die een brief 

hebben ontvangen van Rusland om de Commissie hierover te informeren.  

 

Den Haag, 19 oktober 2016  

 


