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Verslag van het permanent Comite voor Genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

 

Datum  : 14 september 2017 

Commissie : SCOPAFF GMO Food en Feed  

Ned.Delegatie  : Tanja van Oers (EZ)  

 

 

 

 

Agenda 

 

A.01 JRC draft Technical Report on the use of EU Reference Methods and 

JRC decision tools for GMO analysis - Presentation by JRC. 

 

Nederland en Duitsland melden in aansluiting op deze presentatie dat Rikilt en BVL 

EUginius hebben ontwikkeld, een webbased applicatie hebben gemaakt met 

informatie over GMO's, waaronder ook niet in de EU toegelaten GMO’s. Deze is 

online beschikbaar via www.euginius.eu 

 

A.02 Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-117 for 

authorisation of genetically modified maize MON 87427 χ MON 89034 χ 

NK603 and subcombinations independently of their origin, for food and 

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

1829/2003 by Monsanto Company  

 

Presentatie door EFSA  

 

 

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 40-3-2 x 305423 (DP-305423-1 χ MON-04032-6) 

pursuant to Regulation (EC) 1829/2003 of the European Parliament and 

of the Council. (SANTE_11388 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 oilseed rapes MON 88302 χ Ms8 χ RI3 (MON-88302-9 χ 

ACSBN005-8 χ ACS-BN003-6), MON 88302 χ Ms8(ΜΟΝ-88302-9 χ 

ACSBN005-8) and MON 88302 χ RO (ΜΟΝ-88302-9 χ ACSBN003-6) 

pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European parliament 

and of the Council. (SANTE_11005_2017) 

 

B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Decision renewing the authorisation for the 

placing on the market of products containing, consisting of, or produced 

from genetically modified maize 1507(DAS-01507-1) pursuant to 



 

 

 

Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the 

Council. (SANTE_10957_2017) 

 

Bij de stemmingen wordt geen gekwalificeerde meerderheid behaald. De  

voorstellen zullen in het Beroepscomité van 19 of 25 oktober 2017 worden  

geagendeerd.  

 

AOB  

- Europese Commissie komt terug op de vraag van een lidstaat in de vorige 

ScopAFF vergadering over transit van een niet-geautoriseerde ggo als 

additief in een diervoeder. Als gekeken wordt naar de diervoeders 

regulering dan is voor transit geen toestemming nodig, uit het label moet 

dan duidelijk blijken dat het niet voor de EU markt is en het moet 

traceerbaar zijn. Voor gebruik in de EU (op de markt brengen) is wel een 

toelating nodig. Verordening 1829/2003 geeft hiervoor geen regels. De 

lidstaat benadrukt dat dit een lacune in wetgeving is. Europese Commissie 

zal dit agenderen in het General food law committee.  

- Een lidstaat vraagt of dieren die gebruikt zijn voor testen van gmo’s, als 

diervoeder mogen worden gebruikt. Europese Commissie antwoordt dat er 

dan sprake is van op de markt brengen en daarvoor is autorisatie nodig.  

- Een lidstaat meldt dat er gm-katoenzaden zijn aangetroffen, de 

katoensoort is toegelaten in de EU maar de zaden voor teelt niet. Europese 

Commissie licht toe welke procedure in dat geval gevolgd moet worden en 

zal hier nog op terugkomen.  

- Een lidstaat vraagt aandacht voor consultaties van EFSA panels waarbij er 

raakvlakken zijn met andere onderwerpen. De lidstaat benadrukt het 

belang van communicatie en informatie hierover zodat alle relevante 

experts bij de consultatie betrokken kunnen worden. Europese Commissie 

adviseert de lidstaten om dit ook in de comments te melden.  
 

 

 

Den Haag, 22 september 2017  


