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Verslag van het permanent Comite voor Genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

 

Datum  : 27 maart 2017 

Commissie : SCOPAFF GMO Food en Feed  

Ned.Delegatie  : Tanja van Oers(EZ) & Janneke Leek(VWS)  

 

Agenda 

 

A.01 Scientific Opinion on an application for placing on the market of 

genetically modified insect-resistant soybean DAS-81419-2 for food and 

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

Presentation by EFSA. 

 

A.02 Scientific Opinion on an application for placing on the market of 

genetically modified herbicide tolerant soybean DAS-68416-4 for food and 
feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 - 

Presentation by EFSA. 

 

B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Regulation authorising the placing on the 

market of products containing, consisting of, or produced from genetically 

modified cotton GHB119(BCS-GH005-8) pursuant to Regulation (EC) 

1829/2003 of the European Parliament and of the Council.(B .01_S ANTE J 

23 09_2016) 

 

B.02 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 DAS-40278-9, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the 
European parliament and of the Council on genetically modified food and 

feed.(B. 02_S ANTE_10277_2017) 

 

Bij de stemmingen wordt geen gekwalificeerde meerderheid behaald. De 

voorstellen zullen in het Beroepscomite van eind april worden 

geagendeerd.  

 

AOB 

Een lidstaat geeft aan dat zij een brief naar de Europese Commissie heeft 

gestuurd over non-ggo etikettering. De lidstaat krijgt steeds vaker 

buitenlandse producten op de markt met dergelijke etiketterig. Daarom wil 

de lidstaat graag weten of zij producten kan weigeren met deze labelling 

omdat het land zelf geen negatieve etikettering van ggo’s heeft geregeld 

in de wetgeving. De lidstaat vindt (gesteund door enkele andere lidstaten) 
dat er noodzaak is tot harmonisatie van deze etikettering in tegenstelling 

tot eerder onderzoek van de Commissie waarin zij concludeerde dat het 

vaak enkel over lokaal verkochte producten gaat. De Commissie reageert 

dat als de etikettering niet misleidend is de producten wel moeten worden 

toegelaten en dat zij op dit moment nog steeds geen noodzaak ziet tot 

harmonisatie. Als lidstaten informatie hebben over vergrote 

handelsstromen van deze producten dan kunnen ze dit aan de Commissie 

doorgeven.  

 

Den Haag, 30 maart 2016  


