ScL 177.1 Agenda

SUBCOMMISSIE LANDBOUW
AGENDA 177ste VERGADERING
Woensdag 26 mei 2021, 13.30-15.45 uur
Online: gotomeeting
Start vergadering om 13.45. Meeting wordt om 13.30 geopend.
ScL177.1

Opening vergadering en vaststelling van de agenda (13.45 uur)

ScL177.2

Bespreken adviesvraag import gg-maïs MON95379 (13.50 uur)
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van import en
verwerking van de gg-maïslijn MON95379. Deze gg-maïslijn bevat twee cry genen en
is daardoor resistent tegen bepaalde plaaginsecten. MON95379 wordt gebruikt voor het
maken van gg-kruisingslijnen en zal niet als enkele lijn gecommercialiseerd worden. U
wordt gevraagd om de vragen in de adviesvraag te beantwoorden.

ScL177.3

Bespreken adviesvraag introductie in het milieu van een gg-cyanobacterie (14.05
uur)
De COGEM is gevraagd om te adviseren over een aanvraag voor introductie in het
milieu van een glycolzuurproducerende gg-cyanobacterie. U wordt gevraagd om de
vragen in de adviesvraag te beantwoorden.
pauze

ScL177.4

Bespreken onderzoek naar ‘new genomic techniques’ van de Europese Commissie
(14.55 uur)
Het onderzoek naar ‘new genomic techniques’ dat de Europese Commissie op verzoek
van de Raad van de Europese Unie heeft uitgevoerd, is onlangs gepubliceerd. U wordt
gevraagd om over het onderzoek en de eventuele implicaties hiervan van gedachten te
wisselen.

ScL177.5

Vaststellen werkwijze bij adviezen over import van gg-soja (15.25 uur)
Onlangs werd door één van de COGEM leden gevraagd of de werkwijze bij adviezen
over import en verwerking van gg-soja vereenvoudigd kan worden. U wordt gevraagd
om hierover van gedachten te wisselen en de te volgen werkwijze vast te stellen.

De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld, tenzij er specifieke vragen zijn (15.35)
ScL177.6

Vaststellen conceptverslag 176ste ScL vergadering
Het conceptverslag is helaas nog niet gereed en zal worden nagezonden

ScL177.7

COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA

ScL177.8

Mededelingen
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ScL177.9

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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