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Geachte mevrouw Mansveld, 
 
De COGEM is gevraagd of het verschijnen van de EFSA opinie aangaande dossier 
EFSA/GMO/UK/2007/41 aanleiding geeft tot herziening van het eerder afgegeven advies 
betreffende import en verwerking van katoenlijn MON88913. De COGEM adviseert u als 
volgt. 
  

Samenvatting: 
In 2007 heeft de COGEM geadviseerd over import en verwerking van de genetisch 
gemodificeerde katoenlijn MON88913. MON88913 brengt twee cp4 epsps genen tot 
expressie waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden. De COGEM 
concludeerde dat de milieurisico’s van import en verwerking van katoenlijn MON88913 
verwaarloosbaar klein zijn. Zij plaatste enkele opmerkingen bij het ‘general surveillance’ 
plan.  
Recent heeft de EFSA een positief advies uitgebracht over de import en verwerking van 
katoen MON88913. Naar aanleiding van het verschijnen van het EFSA advies ziet de 
COGEM geen reden om haar eerder afgegeven advies te herzien. Tevens merkt zij op dat 
het door de aanvrager aangepaste ‘general surveillance’ plan tegemoet komt aan haar 
eerdere bezwaren en voldoet aan de criteria van de COGEM. Concluderend acht de 
COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van katoenlijn MON88913 
verwaarloosbaar klein en heeft zij geen bezwaar tegen import en verwerking van deze 
katoenlijn.  
De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele 
consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en geen onderdeel is van de 
risicoanalyse in dit advies.  



De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u 
hierbij aan als bijlage. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr. ing. Sybe Schaap 
Voorzitter COGEM 
 
c.c.    Drs. H.P. de Wijs, Hoofd Bureau ggo  
    Dr. I. van der Leij, Ministerie van IenM  
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Introduction 
Genetically modified cotton line MON88913 contains two cp4 epsps genes. As a result, the line is 
tolerant to glyphosate containing herbicides. In 2007, COGEM advised positively on import and 
processing of MON88913.1 She questioned several aspects of the general surveillance plan 
provided. However, as cotton cannot survive the northwest European climate a more detailed 
general surveillance plan is of less importance for the Netherlands.  

Recently, EFSA published her opinion for placing on the market for feed and food uses, import 
and processing of cotton MON88913.2 EFSA concluded that in the context of its intended uses 
MON88913 is unlikely to have any adverse effect on human and animal health and the 
environment.  

The Netherlands’ Ministry of Infrastructure and the Environment asked COGEM whether the 
opinion of the EFSA GMO panel gives reason to reconsider her previous advice. 
 
Advice  
As stated before, COGEM is of the opinion that the import and processing of genetically modified 
cotton line MON88913 poses negligible risks to the Dutch environment. In 2008, the applicant 
submitted a new general surveillance plan. The plan meets COGEM’s previous concerns and 
fulfills the general surveillance criteria laid down by COGEM.3  
 
COGEM points out that a food/feed safety assessment is carried out by other organizations. 
Therefore, COGEM abstains from advice on the potential risks of incidental consumption. 
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