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ScL 184.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE LANDBOUW  
 
 

AGENDA 184ste VERGADERING  
Woensdag 29 juni 2022, 13:30-16:30 uur  

 
Aristo meeting plaza Utrecht CS,  
Godebaldkwartier 357, Utrecht 

(Kantoren Janssoenborch, Hoog Catharijne),  
Routebeschrijving 

 
ScL184.1  Opening vergadering en vaststelling van de agenda  (13:30 uur) 

 
ScL184.2 Bespreken adviesvraag import en verwerking gg-koolzaad NS-650027-4 (13:35 

uur)  
 De COGEM is gevraagd te adviseren over import en verwerking van gg-koolzaad NS-

650027-4. Deze gg-koolzaadlijn is tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende 
herbiciden en heeft een veranderde vetzuursamenstelling. U wordt gevraagd om de 
vragen in het voorblad te beantwoorden.  
  

ScL184.3 Bespreken verslag van verrichte werkzaamheden met gg-cyanobacteriën (13:50 
uur)  

 De verslagen van de werkzaamheden die in het kader van twee vergunningen voor 
introductie in het milieu zijn uitgevoerd, zijn ingediend. Hebben de bevindingen 
gevolgen voor eventuele toekomstige COGEM adviezen over gg-cyanobacteriën? 

  
ScL184.4 Benodigde informatie bij grootschalige productie met gg-cyanobacteriestam op 

laagste inperkingsniveau (MI-I) (14:10 uur)  
 De COGEM heeft in haar laatste advies over een cyanobacteriestam gesteld dat 

aanvullende gegevens noodzakelijk zijn indien werkzaamheden worden uitgevoerd 
waarbij de gg-cyanobacteriën in het milieu terecht kunnen komen, zoals bij o.a. MI-I 
het geval is. U wordt gevraagd om een eerste reactie op de criteria voor omlaagschaling 
naar MI-I. Ook wordt u gevraagd of u kunt instemmen met het voorstel om een 
werkgroep in te stellen die zich verder over dit onderwerp zal buigen. 

 
ScL184.5 COGEM signalering: Sociaal-economische aspecten van ggo’s (14:40 uur) 
 De Europese Commissie bereidt een voorstel voor aanpassing van de ggo-regelgeving 

voor. Deze aanpassing beperkt zich tot planten die zijn verkregen m.b.v. gerichte 
mutagenese of cisgenese. Duurzaamheid en de bijdrage die deze planten daaraan 
kunnen leveren, staat hierbij hoog op de agenda. De COGEM  heeft in 2009 een 
signalering uitgebracht met diverse bouwstenen voor een EU duurzaamheids-
beoordeling van genetisch gemodificeerde gewassen. Is de inhoud van deze signalering 
nog steeds actueel?  

 
     
 
     Pauze (15:10-15:35 uur) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d0h4JlFyN2U
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ScL184.6 Toelichting inhoud conceptsignalering “Risico’s voor mens en milieu bij 

gentherapieonderzoek: Wat is aanvaardbaar?” (15:35 uur) 
 De COGEM is door het ministerie van IenW gevraagd om een signalering uit te brengen 

over de mogelijkheid om voor medisch onderzoek bij mensen een ggo-vergunning te 
verstrekken bij een ‘aanvaardbaar’ risico voor mens en milieu. Deze conceptsignalering 
is door de ScEMA en ScMV voorbereid en onlangs ter commentaar en goedkeuring 
naar alle COGEM leden verstuurd. Bij de bespreking van het jaarprogramma van de 
ScL is gevraagd om de inhoud van deze (concept)signalering in een ScL vergadering 
toe te lichten.  
   

ScL184.7 COGEM extern: toelichting beleidsagenda en terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte 
adviezen (16:05 uur)  
 

ScL184.8 Mededelingen (16:15 uur) 
  
ScL184.9 COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA (16:20 uur) 
 
   Vaststellen conceptverslag 182ste ScL vergadering  
   Het conceptverslag van de vorige vergadering is nog niet gereed 
 
ScL184.10  Ter informatie (16:25 uur) 

Zijn er onderwerpen die in de ScL besproken zouden moeten worden?  
 

Rondvraag en sluiting  
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