ScL 179.1 Agenda

SUBCOMMISSIE LANDBOUW
AGENDA 179ste VERGADERING
Woensdag 22 september 2021, 13.30-15.45 uur
Online: gotomeeting
Start vergadering om 13.45. Meeting wordt om 13.30 geopend
ScL179.1

Opening vergadering en vaststelling van de agenda (13.45 uur)
Kennismaking Dr. H. (Leni) Duistermaat (13.50 uur)
Dr. H. (Leni) Duistermaat is sinds 1 augustus (buiten)lid van de COGEM. Zij is
plantentaxonoom bij Naturalis Biodiversity Center en zal zichzelf in de vergadering
voorstellen.

ScL179.2

Bespreken adviesvraag over de monitoring van gg-anjers (14.05 uur)
De COGEM heeft diverse keren geadviseerd over aanvragen voor import en distributie
van gg-anjers (snijbloemen) met een veranderde bloemkleur. De aanvrager wil het
monitoringsplan voor deze gg-anjers aanpassen. De COGEM is gevraagd om over het
gewijzigde monitoringsplan te adviseren.

ScL179.3

Bespreken vereisten literatuuronderzoek bij import aanvragen (14.25 uur)
Aanvragers zijn verplicht om bij een aanvraag een literatuuronderzoek uit te voeren. In
een eerdere vergadering is besloten om uitgebreider stil te staan bij de wijze waarop dit
literatuuronderzoek wordt uitgevoerd en de vereisten waar dit literatuuronderzoek aan
zou moeten voldoen, te bespreken.

ScL179.4

Vooruitblik plenaire vergadering over epigenetica (14.55 uur)
De plenaire vergadering wordt dit jaar gewijd aan ontwikkelingen en toepassingen op
het gebied van de epigenetica. U wordt gevraagd om vooruit te blikken op deze
vergadering en aspecten die tijdens deze vergadering aan bod zouden moeten komen,
naar voren te brengen.

ScL179.5

Brainstorm onderwerpen voor de Trendanalyse Biotechnologie (15.15 uur)
De COGEM is gevraagd om in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad een
Trendanalyse Biotechnologie op te stellen. U wordt gevraagd om ontwikkelingen en
onderwerpen die in de vorige trendanalyse niet zijn behandeld maar wel in deze
trendanalyse aan bod zouden moeten komen, naar voren te brengen.

De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld, tenzij er specifieke vragen zijn (15.35)
ScL179.6

Vaststellen conceptverslag 178ste ScL vergadering

ScL179.7

COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA

1

ScL179.8

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

ScL179.9

Mededelingen

ScL179.10

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