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ScL 176.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE LANDBOUW  
 
 

AGENDA 176ste VERGADERING  
 
 

Woensdag 14 april 2021, 13.30-15.45 uur 
Online: gotomeeting 

 Start vergadering om 13.45. Meeting wordt om 13.30 geopend. 
 

 
ScL176.1  Opening vergadering en vaststelling van de agenda  (13.45 uur)  
 
ScL176.2  Onderzoeksrapport “Taxonomy and risk classification of algae”  (13.50 uur)  

Bepalen strekking aanbiedingsbrief en presentatie van onderzoeksresultaten 
De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren naar de taxonomie en schadelijke 
eigenschappen van algen en cyanobacteriën. De resultaten van dit onderzoek worden 
door dr. PLJ Rüdelsheim gepresenteerd. U wordt gevraagd om de strekking van de 
aanbiedingsbrief te bepalen.  
 

ScL176.3 Bespreken adviesvraag import gg-soja DBN9004 (14.35 uur)  
 De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van import en 

verwerking van gg-soja DBN9004. Deze gg-sojalijn is tolerant voor zowel glyfosaat 
als glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. U wordt gevraagd om de vragen in 
de adviesvraag te beantwoorden. 

 
pauze  

 
ScL176.4 Bespreken adviesvraag import gg-koolzaad MON94100 (14.55 uur) 
 De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van import en 

verwerking van gg-koolzaad MON94100. Deze gg-koolzaadlijn is tolerant voor 
dicamba bevattende herbiciden. MON94100 zal zelf niet op de markt worden gebracht, 
maar wordt gebruikt voor het maken van gg-kruisingslijnen (‘stacked events’). U wordt 
gevraagd om de vragen in de adviesvraag te beantwoorden.   

 
ScL176.5 Bespreken conceptprotocol voorkomen belangenverstrengeling (15.15 uur) 

De COGEM heeft verschillende maatregelen genomen om belangenverstrengeling te 
voorkomen. In een eerdere vergadering bleek dat er behoefte was aan verduidelijking 
m.b.t. de situaties waarin leden vanwege mogelijke belangenconflicten uitgesloten 
moeten worden. Het Dagelijks Bestuur heeft hiertoe een conceptprotocol opgesteld. U 
wordt gevraagd om dit protocol te bespreken en eventuele opmerkingen naar voren te 
brengen.  

   
De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld, tenzij er specifieke vragen zijn (15.35) 

 
ScL176.6 Vaststellen conceptverslag 175ste ScL vergadering 

Wilt u eventuele aanpassingen via e-mail doorgeven? 
 

ScL176.7 COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA  
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ScL176.8 COGEM extern: toelichting beleidsagenda en terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte 

adviezen  
   
ScL176.9 Mededelingen 

 
ScL176.10  Ter informatie 

Wilt u het secretariaat informeren wanneer er een onderwerp geagendeerd zou  
moeten worden?  

 
Rondvraag en sluiting (15.40 uur) 
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