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Verslag van de vergadering van de Commissiewerkgroep voor Genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

 

Datum  : 27 januari 2017 

Commissie : SCOPAFF GMO Food en Feed  

Ned.Delegatie  : Janneke Leek (VWS)  

 

 

Agenda 

 

A.01 Review of the requirement to perform 90-day feeding studies in 

rodents with whole genetically modified food/feed under Commission 

Implementing Regulation (EU) No 503/2013. 

 

De Commissie stelt dat er op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kan 

worden gesteld dat de 90-dagenstudie niet altijd nodig is, maar alleen bij een 

sterke risico-veronderstelling. Echter vindt de Cie dat deze risicoveronderstelling 

nog niet voldoende kan worden gedefinieerd, en stelt de Cie voor voorlopig door te 

gaan met de verplichte 90-dagenstudie in alle gevallen. Nederland vraagt de Cie of 

er bij nieuwe wetenschappelijk inzichten opnieuw geevauleerd zal worden. De Cie 

geeft aan dat dit het geval zal zijn als er nieuwe kennis is.  

 

De Cie concludeert op basis van het uitblijven van reacties dat het Comite instemt 

met het voorstel van de Cie. Nederland geeft aan dit op basis van de resultaten 

van onder andere GRACE het standpunt van de Commissie niet te ondersteunen. 

Enkele lidstaten sluiten zich hierbij aan. De Cie concludeert echter wel dat de 

meerderheid van de lidstaten akkoord is met het voorstel van de Cie om op de 

huidige voet verder te gaan.  

 

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

genetically modified herbicide-tolerant maize DAS-40278-9 for food and 

feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003  

 

Presentatie van EFSA. Een lidstaat vraagt of er niet te weinig proefdieren zijn 

gebruikt. EFSA reageert dat de OECD-richtlijnen zijn gevolgd.  

 

A.03 Scientific opinion on application for renewal of authorization for 

continued marketing of genetically modified insect resistant maize 1507 

for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 

1829/2003  

 

Presentatie van EFSA. Geen vragen van de lidstaten.  

 

A.04 Risk assessment of new sequencing information on GM maize event 

DAS-59122-7 

 

Presentatie van EFSA. In de zomer van 2016 werd de Cie op de hoogte gebracht 

van de nieuwe sequenzing informatie, en heeft EFSA gevraagd om een risico-

beoordeling te maken. EFSA geeft aan geen risico’s te hebben gevonden tijdens 

deze beroordeling.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Bill x 59122 χ MIR604 x 1507 x GA21, and genetically 

modified maize combining two, three or four of the events Btl 1, 59122, 

MIR604, 1507 and GA21. 

 

Bij de stemming wordt geen gekwalificeerde meerderheid behaald. Het voorstel zal 

23 of 27 maart ter stemming worden gebracht in het Beroepscomite.  

 

AOB 
- Een lidstaat heeft een vraag van een bedrijf gekregen over het op de 

markt brengen van bijproduct van L-threonine. De lidstaat roept de andere  

lidstaten en de Cie op om mee te denken, en kennis hierover aan te 

leveren.  

- Een lidstaat vraagt wanneer de toevallige aanwezigheid van ggo’s in 

zaaigoed aan de orde komt. De Cie geeft aan een nieuwe collega te 

hebben aangetrokken en zullen binnenkort terugkomen op dit punt.  

- Een lidstaat geeft aan problemen te hebben met de certificering van export 

van diervoeders naar Rusland. Enkele lidstaten herkennen deze 

problematiek. De Cie heeft een brief gestuurd aan de Russen, maar heeft 

nog geen antwoord gekregen.  

- De Cie kondigt aan dat er op 28 september een bijeenkomst op hoog 

niveau over moderne biotechnologie wordt gehouden. De formele 

uitnodigingen aan de ministers van landbouw komen er binnenkort aan. De 

nieuwe technieken zullen daar onder andere worden besproken.  

- De Cie geeft aan dat de volgende vergadering in deze formatie op 9 maart 

zal zal zijn.  

 

Den Haag, 9 februari 2016  


