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Verslag van het permanent Comite voor Genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

 

Datum  : 17 juli 2017 

Commissie : SCOPAFF GMO Food en Feed  

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

 

 

 

Agenda 

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

tolerant genetically modified cotton MON 88701 for food and feed uses, import and 

processing under Regulation (EC) No 1829/2003 - Presentation by EFSA. 

 

Presentatie door EFSA, geen commentaar vanuit de lidstaten.  

 

A.02 Scientific opinion on an application for renewal of authorisation for continued 

marketing of maize 59122 and derived food and feed submitted under Regulation 

(EC) No 1829/2003 - Presentation by EFSA. 

 

Presentatie door EFSA, geen commentaar vanuit de lidstaten.  

 

 

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 soybean 

DAS-44406-6 pursuant to Regulation (EC) 1829/2003 of the European Parliament 

and of the Council. 

Legal Basis: Regulation (EC) No 1829/2003 - Articles 7(3), 9(2), 19(3) and 21(2) 

Procedure: Examination procedure 

 

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

in het Beroepscomite van 11 of 14 september worden geagendeerd.  

 

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 soybean 

FG72 x A5547-127 pursuant to Regulation (EC) 1829/2003 of the European 

Parliament and of the Council. Legal Basis: Regulation (EC) No 1829/2003 - 

Articles 7(3), 9(2), 19(3) and 21(2) 

Procedure: Examination procedure 

 

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

in het Beroepscomite van 11 of 14 september worden geagendeerd.  

 

AOB 

 

1. Een lidstaat heeft een vraag van een importeur gekregen.Dit bedrijf wil 

graag een additief voor diervoeders, die een niet-toegelaten ggo bevat, 

doorvoeren naar een derde land. Dit additief zal niet op Europees 

grondgebied worden afgezet, maar achter de douane blijven. Kan de 

lidstaat dit toelaten? De Commissie geeft aan dat ‘placing on the market’  

in de wetgeving is gedefinieerd, cie wil daarom graag meer informatie over 



 

 

 

deze transit. De lidstaat levert extra informatie aan, en dan zal de 

Commissie er de volgende vergadering op terugkomen.  

 

2. De Commissie geeft extra informatie over de ministeriële bijeenkomt op 28 

september over nieuwe veredelingstechnieken, en roept de experts op zich 

aan te melden voor de bijeenkomst. 

3. Een lidstaat vraagt naar de stemmingen op de volgende vergaderingen, de 

Commissie kan hier nog niet op antwoorden maar belooft de stemmingen 

al voor het versturen van de agenda door te geven aan de lidstaten.  

 

 

 

 

Den Haag, 20 juli 2017 

 


