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Dossiers B/BE/00/VWSP9 van de firma Aventis CropScience: SELECTIE- EN
VEREDELINGS-PROGRAMMA VAN BRASSICA NAPUS HYBRIDE OUDERLIJNEN EN HYBRIDEN
(2000-2004).

De aanvraag B/BE/00/VWSP9 van de firma Aventis CropScience werd in 2000 goedgekeurd
na positief advies van de Bioveiligheidsraad.  Het programma werd voorzien over de periode
2000-2004.  De vooropgestelde experimentaties voor 2002 met lente koolzaad zijn in
overeenkomst met de gegevens die vermeld werden in de oorspronkelijke dossiers
B/BE/00/VWSP9 en B/BE/00/VWSP10, die sinds 2001 samengevoegd werden onder het
dossier B/BE/00/VWSP9.  Het activiteiten rapport van het vorige jaar (2001) werd ontvangen.

Voor het jaar 2002 zullen de proeven uitgevoerd worden op 22 locaties gelegen op het
grondgebied van de gemeenten Nazareth, Maldegem, Bassevelde, Wortegem-Petegem,
Kaprijke, Dentergem, Olsene, Oostrozebeke, Vaudignies, Ellezelles, Maffle, Flobecq, Saint
Sauveur, Russignies, Orroir, Salles, St-Aubin.  Een totale oppervlakte van 94.400 m2 wordt
voorzien.

Alle maatregelen die voorzien werden in de oorspronkelijke kennisgevingen inzake algemene
landbouwpraktijken en het beperken van de verspreiding van het transgene materiaal (aanleggen
van isolatieborders met niet-transgene planten, verwijderen van doorschieters e.d.) dienen
gehandhaafd te blijven.  Bovendien dienen de proeven, met uitzondering van de
bioveiligheidsproef te St-Aubin, uitgevoerd te worden volgens het Protocol voor transgene
Brassicaceae geldig voor het jaar 2002-2003 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd tijdens de
vergadering van de Bioveiligheidsraad van 7 februari 2002.  Indien geen consensus bereikt
wordt over dit document, blijft het Protocol voor transgene Brassicaceae geldig voor het jaar
2000 van toepassing.

De transgene planten of delen ervan mogen niet geïntroduceerd worden in de voedselketen.

Advies van 24/01/2002 van het Secretariaat van de Bioveiligheidsraad

Met in acht name van bovenvermelde condities kan gesteld worden dat de voortzetting van deze
experimentaties met lente koolzaad geen nieuwe maatregelen inzake bioveiligheid stelt en kan
alsdusdanig een positief advies verleend worden.
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