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Verslag van de vergadering van de Commissiewerkgroep voor Genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

 

Datum  : 16 november 2016 

Commissie : SCoPAFF GMO Food en Feed  

Ned.Delegatie  : Janneke Leek (VWS) 

 

 

Agenda 

 

A.01 Scientific opinion on application for the placing on the market of products 

containing, consisting of, or produced from genetically modified cotton GHB119 

under Regulation (EC) No 1829/2003 

 

A.02 Scientific opinion on application for the placing on the market of products 

containing, consisting of, or produced from genetically modified maize Btllx59122x 

MIR604 x1507 x GA21 under Regulation (EC) No 1829/2003  

 

A.03 Scientific opinion on application for the placing on the market of products 

containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean 305423 x 

40-3-2 under Regulation (EC) No 1829/2003 

 

EFSA geeft presentaties over de opinies.  

 

B.01 Implementing Decision amending Decisions 2007/305/EC, 2005/306/EC and 

2005/307/EC as regards the tolerance period for traces of MslxRfl (ACS-BN004- 

7xACS-BN001 -4) hybrid oilseed rape, MslxRf2 (ACS-BN004-7xACS-BN002-5) 

hybrid oilseed rape and Topas 19/2 (ACS-BN007-1) oilseed rape, as well as their 

derived products. (B.01_SANTE_11642_2016) 

Legal Basis: Regulation (EC) No 1829/2003 

 

De Commissie presenteert kort het voorstel en geeft aan dat er is gekozen voor 

een termijn van 3 jaar om de druk op de industrie te houden om zich te blijven 

inzetten voor het verminderen van het voorkomen van deze events.  

Een aantal lidstaten maken zich zorgen over de massafractie en de mogelijke 

praktische gevolgen die deze met zich mee kan brengen. De Commissie verwijst 

naar Verordening 619, en dat dit al bestaande praktijk is. De JRC geeft aan dat zij 

bezig zijn met het ontwikkelen van guidance. Een lidstaat verzoekt de Commissie 

om een bredere discussie over het principe van massafractie. De Commissie 

concludeert dat er in januari een discussie over de JRC guidance kan plaatsvinden.  

 

Het voorstel wordt bij de stemming met gekwalificeerde meerderheid aangenomen  

 

AOB 

Vanuit de Europese Commissie: 

- Er zijn inmiddels 200 mensen onderdeel van de CIRCA-groep voor deze 

vergaderingen. De Commissie wil deze lijst gaan opschonen en zal de 

lidstaten hier afzondelijk over mailen. Alleen de direct betrokkenen mogen 

toegang tot CIRCA houden gezien de vertrouwelijkheid van sommige 

stukken die worden gedeeld. 

 

Den Haag, 28 november 2016 


