ScL 178.1 Agenda

SUBCOMMISSIE LANDBOUW
AGENDA 178ste VERGADERING
Woensdag 7 juli 2021, 13.30-15.45 uur
Online: gotomeeting
Start vergadering om 13.45. Meeting wordt om 13.30 geopend.
ScL178.1

Opening vergadering en vaststelling van de agenda (13.45 uur)

ScL178.2

Bespreken adviesvraag import gg-maïs DP915635 (13.50 uur)
De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van de
herbicidentolerante en glufosinaat-amononium tolerante gg-maïslijn DP915635. Om
deze lijn te verkrijgen is eerst door microprojectiel bombardment een landingsplatformsequentie ingebracht (m.b.v. Crispr-Cas9) waarna Agrobacterium is gebruikt om de
gewenste expressiecassettes (pmi, pat en ipd079Ea) in het landingsplatform te
insereren. U wordt gevraagd om de vragen in de adviesvraag te beantwoorden.

ScL178.3

Vaststellen conceptadvies import gg-koolzaad 73496 n.a.v. verschijnen EFSA
opinie (14.10 uur)
De COGEM is n.a.v. het verschijnen van de EFSA opinie over import van gg-koolzaad
73496 gevraagd of haar eerdere bezwaren voldoende beantwoord zijn. Kunt u
instemmen met het voorliggende conceptadvies?
De stukken voor dit agendapunt worden nagestuurd

ScL178.4

Vaststellen conceptadvies hernieuwing import gg-soja MON87701 en
MON87701xMON89788 (14.20 uur)
De COGEM is gevraagd om in het kader van een hernieuwingsaanvraag te adviseren
over de milieurisico’s van import en verwerking van gg-soja MON87701 en
MON87701xMON89788. Kunt u instemmen met het voorliggende conceptadvies?

ScL178.5

Vaststellen inhoud advies over het aanpassen van de pathogeniteitsclassificatie
n.a.v. onderzoeksrapport ‘Taxonomy and risk classification of algae’ (14.30 uur)
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de eigenschappen van
cyanobacterie- en algensoorten, is de vraag opgekomen of bij de classificatie van
micro-organismen ook schadelijke eigenschappen voor het milieu meegewogen zouden
moeten worden. Het secretariaat heeft een conceptbrief opgesteld op basis van datgene
dat in de vorige ScL vergadering en de daarop volgende werkgroep is besproken. Kunt
u instemmen met de voorliggende conceptbrief?
Afscheid Willem-Jan de Kogel (14.50 uur)
Na bijna 11 jaar als lid van de ScL stopt De Kogel wegens tijdsgebrek met zijn
werkzaamheden voor de COGEM.
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ScL178.6

Bespreken evaluatierapport COGEM 2016 t/m 2020 (15.05 uur)
De KWINK groep heeft de taak, inrichting en werkwijze van de COGEM in de periode
2016 t/m 2020 geëvalueerd. U wordt gevraagd om de inhoud van het evaluatierapport
te bespreken en te bespreken hoe de COGEM met de aanbevelingen om zou moeten
gaan.

ScL178.7

Inventariseren wensen m.b.t. komende ScL vergaderingen (15.25 uur)
De afgelopen maanden heeft de ScL digitaal vergaderd. Nu de situatie rondom het
coronavirus zodanig is verbeterd dat er geen beperkingen meer zijn m.b.t. het aantal
mensen dat bij elkaar mag komen, ontstaat er weer ruimte om fysiek bij elkaar te
komen. U wordt gevraagd hoe hier tegenover staat.

De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld, tenzij er specifieke vragen zijn (15.35)
ScL178.8

A) Vaststellen conceptverslag 176ste ScL vergadering
B) Vaststellen conceptverslag 177ste ScL vergadering

ScL178.9

COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA

ScL178.10

COGEM extern: toelichting beleidsagenda en terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte
adviezen

ScL178.11

Mededelingen

ScL178.12

Ter informatie
Wilt u het secretariaat informeren wanneer er een onderwerp geagendeerd zou
moeten worden?
Rondvraag
Sluiting (15.45 uur)
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