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WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE OVER DE
TRACEERBAARHEID EN DE ETIKETTERING VAN GGO'S EN VAN

GGO'S AFGELEIDE PRODUCTEN

1. ACHTERGROND

Er wordt momenteel een intensieve maatschappelijke en politieke discussie
gevoerd over de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde
organismen (GGO's) in het milieu en de toepassing van de moderne
biotechnologie op voeding en planten, waarbij het vooral gaat om de
milieueffecten op lange termijn, met name op de biologische diversiteit, en de
veiligheid van de voeding. Hoewel er tot op heden nog geen door vakgenoten
getoetste wetenschappelijke artikelen zijn verschenen waarin nadelige effecten
van het eten van genetisch gemodificeerde voeding op de gezondheid van de
mens worden gerapporteerd en GGO's in de Gemeenschap pas na een
uitgebreide wetenschappelijke beoordeling van de risico's voor de gezondheid
van de mens en het milieu een vergunning kunnen krijgen, maakt de bevolking
zich steeds meer zorgen over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van
de mens en het milieu.

Tegen deze achtergrond is het steeds moeilijker geworden krachtens
Richtlijn 90/220/EEG toestemming te geven voor het in de handel brengen van
nieuwe GGO's en voor vergunningen voor producten die GGO's bevatten en
daarvan zijn afgeleid krachtens de productgebonden wetgeving is een
vergelijkbare situatie ontstaan1. Daardoor is de huidige vergunningsprocedure
voor de commerciële introductie van GGO's, waaronder degene die in de
voedingsketen terecht kunnen komen, geleidelijk vastgelopen.

De Commissie heeft tijdens haar vergadering van 12 juli 2000 een strategie
voorgesteld om de vergunningsprocedure voor GGO's weer op gang te
brengen op basis van een uitgebreid toestemmingskader krachtens een
herziene Richtlijn 90/220/EEG, nadat de Raad en het Europees Parlement het
daarover eens zijn geworden. Deze strategie omvat:

•  op basis van juridisch afdwingbare vrijwillige afspraken vooruitlopen
op de kernbepalingen (etikettering, traceerbaarheid, controle enz.) van
de herziene Richtlijn 90/220/EEG voordat deze in alle lidstaten in
wetgeving zijn omgezet. De nieuwe voorschriften zullen worden
opgenomen in de afzonderlijke vergunningen voor GGO-producten die
op basis van de bestaande Richtlijn 90/220/EEG worden verleend;

•  een uitgebreid pakket etiketteringsvoorschriften in de voedingsector,
waaronder GGO's en van GGO's afgeleide producten vallen;

•  een initiatief voor een traceerbaarheidssysteem voor GGO's en
mogelijkerwijs ook van GGO's afgeleide producten;

•  de lacunes in de huidige wetgeving voor GGO's aanvullen.

                                                
1 De term GGO heeft betrekking op een "levend" organisme dat tot replicatie in staat is, zoals

genetisch gemodificeerde maïskorrels, terwijl van GGO's afgeleide producten zodanig zijn bewerkt
dat ze alleen genetisch gemodificeerd materiaal maar geen "levende" GGO's bevatten, zoals uit
maïskorrels bereid meel. Het in de handel brengen van GGO's valt binnen de werkingssfeer van
Richtlijn 90/220/EEG, maar van GGO's afgeleide producten vallen daarbuiten. Onder de
verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen valt daarentegen het in de handel brengen van zowel
GGO's als van GGO's afgeleide producten die in voedingsmiddelen worden gebruikt.
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In dit document worden deze onderwerpen besproken en worden
mogelijkheden geopperd voor initiatieven op het gebied van traceerbaarheid
en etikettering in de context van:

•  doelstellingen voor traceerbaarheid en etikettering;

•  bestaande traceerbaarheidssystemen en etiketteringsvoorschriften;

•  geschikte wettelijke maatregelen voor traceerbaarheids- en
etiketteringssystemen voor GGO's en van GGO's afgeleide producten.

2. VOORUITLOPEN OP DE KERNBEPALINGEN VAN DE HERZIENE
RICHTLIJN 90/220/EEG

In hun verklaringen in de Raad van juni 1999 hebben twaalf lidstaten er bij de
Commissie op aangedrongen de in het gemeenschappelijke standpunt
vastgelegde beginselen, met name inzake traceerbaarheid en etikettering,
onmiddellijk – voorzover dit juridisch mogelijk is – toe te passen.

Hoewel het niet mogelijk is te eisen dat de nieuwe verplichtingen krachtens
een herziene Richtlijn 90/220/EEG worden opgelegd, weerhoudt niets in de
bestaande Richtlijn 90/220/EEG aanvragers ervan vrijwillig toezeggingen te
doen die in overeenstemming zijn met deze voorschriften. In eerste instantie
zouden de nationale bevoegde instanties de aanvragers op deze mogelijkheid
en de aard van deze toezeggingen moeten wijzen. Deze vrijwillige
toezeggingen zouden een integrerend deel van de kennisgeving moeten
vormen om te zorgen dat ze als onderdeel van de definitieve toestemming
juridisch bindend worden. Hiermee kunnen de lidstaten een bijdrage leveren
tot een hervatting van de vergunningsprocedure voor GGO's.

3. TRACEERBAARHEID EN ETIKETTERING

3.1 De achtergrond
Traceerbaarheid maakt het gemakkelijker de identiteit, de
voorgeschiedenis en de herkomst van een product vast te stellen.

In het algemeen kunnen de volgende redenen voor de invoering van
een traceerbaarheidssysteem voor GGO's worden genoemd:

(1) de mogelijkheid om producten uit de handel te nemen wanneer
er wordt vastgesteld dat er sprake is van een risico voor de
gezondheid van de mens of het milieu;

(2) vergemakkelijking van de signalering van en controle op
onbedoelde gevolgen op lange termijn voor het milieu en voor
de gezondheid van mens en dier, waar van toepassing;

(3) ondersteuning bij het toezicht op de etikettering.

Bestaande traceerbaarheidssystemen zijn gebaseerd op documentatie
op papier of in computervorm en/of analysemethoden voor detectie.
Door in elke fase van het in de handel brengen relevante informatie
over een product door te geven en te bewaren kunnen de identiteit, de
voorgeschiedenis en de herkomst worden getraceerd. Door
analysemethoden voor detectie kan de samenstelling van een product
worden gecontroleerd om op die manier waar nodig de juistheid en de
betrouwbaarheid van deze informatie te verifiëren.
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De etikettering van voedingsmiddelen is in eerste instantie bedoeld om
kopers en consumenten relevante informatie te verstrekken.
Etikettering moet met name de keuze van de consument
vergemakkelijken en de consument beschermen tegen misleiding of
bedrog.

Traceerbaarheid en etikettering hebben verschillende doelstellingen,
maar kunnen worden gecombineerd om elkaar aan te vullen. Een
traceerbaarheidssysteem kan bijvoorbeeld informatie opleveren die
voor etikettering kan worden gebruikt. Een traceerbaarheidssysteem
houdt in dat eindproducten in enigerlei vorm worden gemarkeerd,
bijvoorbeeld met een identificatie, om de identiteit van dat product vast
te stellen. Voor een uitgebreid etiketteringssysteem is het echter niet
absoluut nodig dat de identiteit  en de voorgeschiedenis van elk
afzonderlijk GGO wordt vastgesteld.

3.2 Traceerbaarheid en etikettering in het gemeenschappelijke
standpunt
Traceerbaarheid
In Gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 12/2000 over het voorstel
van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 90/220/EEG wordt het
begrip traceerbaarheid van GGO's geïntroduceerd.

Het gemeenschappelijke standpunt bevat geen definitie of
doelstellingen van traceerbaarheid of een volledige aanpak voor de
uitvoering daarvan. Het gemeenschappelijke standpunt bevat echter de
volgende bepalingen: In artikel 5, lid 4, wordt gesteld dat de lidstaten
de nodige maatregelen moeten treffen om de traceerbaarheid
overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV in alle stadia van het in
de handel brengen van krachtens deel C van de richtlijn toegelaten
GGO's te verzekeren. Onder in de handel brengen valt ook de invoer.
In de elfde overweging wordt gesteld dat producten die geheel of
gedeeltelijk uit GGO's bestaan, niet in de Gemeenschap kunnen
worden ingevoerd als zij niet aan de bepalingen van de richtlijn
voldoen. Bijlage IV bevat een beschrijving in algemene termen van de
aanvullende informatie die moet worden verstrekt in kennisgevingen
voor het in de handel brengen van GGO's en die relevant is voor de
traceerbaarheid; deze omvat:

•  voorgestelde handelsbenamingen van de producten en
benamingen van de er in voorkomende GGO's, alsmede
eventuele specifieke aanduidingen, namen of codes die door de
kennisgever worden gebruikt om het GGO te identificeren;

•  naam en volledig adres van de in de Gemeenschap gevestigde
persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen,
ongeacht of deze de fabrikant, de importeur of de distributeur
is;

•  naam en volledig adres van de leverancier(s) van
controlemonsters;

•  informatie over de genetische modificatie die kan worden
gebruikt voor de detectie en identificatie van specifieke GGO-
producten ter vergemakkelijking van het toezicht en de
inspectie na het in de handel brengen. Deze informatie dient
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waar nodig te bestaan uit de levering aan de bevoegde instantie
van monsters van het GGO of van genetisch materiaal daarvan
en bijzonderheden te bevatten over nucleotidesequenties of
andere soorten informatie die nodig zijn om het GGO-product
te identificeren.

Daarnaast wordt in artikel 18 gesteld dat in de schriftelijke
toestemming in alle gevallen uitdrukkelijk de reikwijdte van de
toestemming wordt vermeld, met inbegrip van de identiteit van het
GGO/de GGO's dat/die in of in de vorm van een product in de handel
wordt/worden gebracht en hun uniek identificatiesymbool. In
overweging 39 wordt gesteld dat er via de daartoe bestemde
comitéprocedure een regeling moet worden uitgewerkt voor de
toekenning van een uniek identificatiesymbool aan GGO's, rekening
houdend met de ontwikkelingen terzake in internationale fora.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de voorschriften om de identiteit van
GGO's te specificeren krachtens het protocol inzake bioveiligheid2.

Etikettering
Het gemeenschappelijke standpunt bevat ook bepalingen inzake de
etikettering:

•  In artikel 20 wordt bepaald dat de lidstaten alle nodige
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de etikettering en
de verpakking van de GGO's die in of in de vorm van een
product in de handel worden gebracht in alle fasen van het in de
handel brengen in overeenstemming zijn met de desbetreffende
voorschriften in de schriftelijke toestemming. Deze moeten
voldoen aan de in bijlage IV vastgestelde eisen en de
aanwezigheid van een GGO dient duidelijk te worden vermeld.
Daartoe moeten de woorden "dit product bevat genetisch
gemodificeerde organismen" op het etiket of in een bijgevoegd
document staan.

In bijlage IV wordt de informatie voor etiketteringsvoorschriften
beschreven ten aanzien van GGO's die in of in de vorm van een
product in de handel worden gebracht. Deze moet op zijn minst een

                                                
2 In artikel 18, lid 2, onder a en c, van het protocol inzake bioveiligheid wordt inzake de identificatie

van GGO's gesteld dat elke partij maatregelen neemt om verplicht te stellen dat documentatie:

(a) die levende gemodificeerde organismen vergezelt die bedoeld zijn om rechtstreeks als
voedingsmiddel of diervoeder of voor be- of verwerking te worden gebruikt, duidelijk vermeldt
dat ze levende gemodificeerde organismen "kunnen bevatten" en niet voor doelbewuste
introductie in het milieu bestemd zijn, alsmede de gegevens van een contactpersoon voor nadere
informatie. De conferentie van de partijen die als vergadering van de partijen bij dit protocol
zitting heeft, neemt uiterlijk twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit protocol een
besluit over de gedetailleerde voorschriften dienaangaande, met inbegrip van de specificatie van
hun identiteit en een eventuele eenduidige identificatie;

(c) die levende gemodificeerde organismen vergezelt die bestemd zijn voor de doelbewuste
introductie in het milieu van de staat van invoer, alsmede alle andere levende gemodificeerde
organismen die binnen de werkingssfeer van het protocol vallen, duidelijk vermeldt dat het
levende gemodificeerde organismen zijn; de identiteit en relevante eigenschappen en/of
kenmerken vermeldt, eventuele voorschriften voor de veilige behandeling, de veilige opslag, het
veilige vervoer en het veilige gebruik, alsmede de gegevens van de contactpersoon voor nadere
informatie en indien van toepassing de naam en het adres van de importeur en de exporteur; en
een verklaring bevat dat de verplaatsing voldoet aan de voorschriften van dit protocol die op de
exporteur van toepassing zijn.
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beknopte aanduiding van de handelsbenaming van het product
bevatten, de benaming van het GGO en de naam en het volledig adres
van de in de Gemeenschap gevestigde persoon die verantwoordelijk is
voor het in de handel brengen van het GGO. Daarnaast moet de
etikettering vermelden hoe toegang kan worden verkregen tot de
informatie in het voor het publiek toegankelijke deel van het register.

Verklaringen van lidstaten
Tijdens de Milieuraad in juni 1999 hebben zeven lidstaten de
Commissie verzocht "om overeenkomstig de comitologieprocedure van
Richtlijn 90/220/EEG onverwijld een voorstel in te dienen voor de
effectieve uitvoering van de beginselen betreffende traceerbaarheid en
etikettering van GGO's". Een andere lidstaat heeft zich later bij deze
verklaring aangesloten.

Daarnaast hebben vijf lidstaten er specifiek op gewezen dat het van
belang is dat de Commissie onverwijld een volledig ontwerp van
regelgeving indient die waarborgen biedt inzake de etikettering en de
traceerbaarheid van GGO's en van GGO's afgeleide producten. Er dient
te worden opgemerkt dat van GGO's afgeleide producten niet binnen
de werkingssfeer van Richtlijn 90/220/EEG vallen.

Deze lidstaten hebben tevens verklaard dat zij in afwachting van de
aanneming van deze regelgeving overeenkomstig het beginsel van
preventief handelen en het voorzorgsbeginsel maatregelen zullen
nemen om nieuwe toestemmingen voor het vervaardigen en in de
handel brengen op te schorten. Bovengenoemde verklaringen zijn bij
de officiële vaststelling van het gemeenschappelijke standpunt op
9 december 1999 nog eens herhaald.

4. TRACEERBAARHEID VAN GGO'S EN PRODUCTEN DIE VAN GGO'S ZIJN
AFGELEID

De bestaande communautaire wetgeving op het gebied van voeding, zaad en
diervoeders biedt in sommige gevallen de mogelijkheid producten uit de
handel te nemen als zich onvoorziene problemen voordoen. Deze systemen
zijn echter algemeen van aard en de specifieke traceerbaarheid van GGO's of
van GGO's afgeleide producten wordt hierin niet expliciet geregeld.

In het gemeenschappelijke standpunt over de herziening van
Richtlijn 90/220/EEG wordt een algemene eis geïntroduceerd dat de
traceerbaarheid van GGO's in alle fasen van het in de handel brengen moet
worden gewaarborgd. Krachtens artikel 4, lid 5, zijn de lidstaten verplicht deze
eis uit te voeren. Deze verplichting geldt echter niet voor producten die van
GGO's zijn afgeleid, die buiten de werkingssfeer van deze richtlijn vallen.

In dit hoofdstuk wordt eerst onder punt 4.1 besproken welke mogelijkheden er
zijn om een of meer traceerbaarheidssystemen in te voeren voor GGO's in het
kader van de herziene Richtlijn 90/220/EEG en tevens voor GGO's die
krachtens sectorale wetgeving zijn toegelaten. Vervolgens wordt onder
punt 4.2 besproken in hoeverre het nodig en wenselijk is een specifieke
traceerbaarheid in te voeren voor producten die van GGO's zijn afgeleid, en
worden op basis daarvan mogelijke opties geschetst.
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4.1 Traceerbaarheid van GGO's
De Commissie gaat ervan uit dat een traceerbaarheidssysteem voor
GGO's in het kader van Richtlijn 90/220/EEG, net als bestaande
traceerbaarheidssystemen, zou kunnen berusten op een combinatie van
documentatie en technische analyse.

Documentatie
Als bij elke fase van het in de handel brengen van een GGO relevante
informatie voor de identificatie van dat GGO wordt doorgegeven en
bewaard, zal het GGO over de productieketen kunnen worden
getraceerd. Deze informatie moet derhalve beschikbaar zijn als het
product voor het eerst in de handel wordt gebracht en daarbij kan een
unieke code of "uniek identificatiesymbool" worden gebruikt dat aan
elk GGO afzonderlijk wordt toegekend en op het etiket en/of in
begeleidende transactiedocumenten wordt vermeld, zoals bepaald in de
herziene Richtlijn 90/220/EEG. Het "unieke identificatiesymbool" zou
ervoor zorgen dat relevante informatie over dat GGO vanuit een
centraal register voor de toezichthoudende instanties toegankelijk is.

Detectie en identificatie
Het kan nodig zijn te bevestigen dat het etiket of de documentatie de
correcte informatie over de GGO-samenstelling van het product bevat.
Dit vereist een ondubbelzinnige fysische detectie van afzonderlijke
GGO's en daarvoor kunnen unieke DNA- of eiwitsequenties worden
gebruikt die ten gevolge van het modificatieproces ontstaan.

Voor de detectie van unieke DNA- en eiwitsequenties in materiaal dat
GGO's bevat zijn adequate methoden ontwikkeld. Het GCO werkt
momenteel met een netwerk van analyselaboratoria in de hele
Gemeenschap aan de validatie van de methodologie, die van essentieel
belang is om een coherente aanpak te behouden.

Registers
In het gemeenschappelijke standpunt wordt gesteld dat
bovengenoemde informatie over de identiteit en detectie van GGO's in
een of meer registers wordt opgenomen. Voor GGO's die krachtens
deel C van Richtlijn 90/220/EEG worden toegelaten is al een databank-
"register" samengesteld, dat informatie bevat die als onderdeel van de
kennisgevingen is ingediend. Deze registers kunnen later worden
opgenomen in een mondiaal register, waarvoor in het kader van de
OESO en het protocol inzake bioveiligheid plannen zijn gemaakt.

Kernpunten van een traceerbaarheidssysteem
Tegen deze achtergrond kunnen als onderdelen voor een systeem om
de traceerbaarheid van GGO's te waarborgen worden genoemd:

•  de marktpartijen zorgen er tijdens elke fase van het in de handel
brengen voor dat er in de vorm van etikettering of begeleidende
documentatie relevante informatie voor de identificatie van elk
GGO wordt verstrekt;

•  als onderdeel van deze informatie wordt er voor elk GGO een
"uniek identificatiesymbool" opgenomen waarmee relevante
informatie over dat GGO, met inbegrip van detectiemethoden,
vanuit een centraal register toegankelijk is;
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•  de relevante informatie wordt tijdens elke fase van het in de
handel brengen door de marktpartijen doorgegeven en bewaard.

In deze context moet zorgvuldig worden gekeken naar ingevoerde
producten die GGO's bevatten. In de EU ingevoerde GGO's moeten aan
de communautaire wetgeving voldoen. We kunnen onze
traceerbaarheidssystemen echter niet naar derde landen uitbreiden. De
exporteur zal echter relevante informatie over de identiteit van het
product moeten verstrekken om het mogelijk te maken dat deze door de
productieketen heen wordt meegenomen. Het protocol inzake
bioveiligheid bevat bepalingen inzake de informatie over de specifieke
identificatie van GGO's die worden ingevoerd of uitgevoerd, hoewel er
nog geen besluit is genomen over GGO's die rechtstreeks in voeding of
diervoeders worden gebruikt.

Sectorale wetgeving
De traceerbaarheid voor het in de handel brengen van GGO's krachtens
deel C van Richtlijn 90/220/EEG zal weliswaar in deze herziene
richtlijn worden geregeld, maar er moet ook worden gekeken naar
producten die krachtens sectorale wetgeving worden toegelaten.
Momenteel is voor het gebruik van GGO's voor kweken, invoer en
verwerking, diervoeders en zaad vergunning krachtens
Richtlijn 90/220/EEG nodig (zaadvariëteiten moeten in de
Gemeenschappelijke rassenlijst worden opgenomen voordat ze in de
Gemeenschap commercieel in de handel mogen worden gebracht).
Daarentegen is voor het gebruik van GGO's in of in de vorm van
voedingsmiddelen geen vergunning krachtens Richtlijn 90/220/EEG
meer nodig, maar krachtens de verordening nieuwe voedingsmiddelen
die op 15 mei 1997 in werking is getreden.

In de toekomst zal de sectorale wetgeving moeten worden aangepast,
waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen in de herziene
Richtlijn 90/220/EEG.

Opties
Tegen deze achtergrond moeten de volgende opties worden bekeken:

(1) Uitvoeringsmaatregelen voor de traceerbaarheid van GGO's
krachtens de herziene Richtlijn 90/220/EEG

(2) Verticale instrumenten (Richtlijn 90/220/EEG aangevuld met
sectorale wetgeving) voor de traceerbaarheid van GGO's

(3) Een nieuw horizontaal instrument voor de traceerbaarheid van
GGO's

Optie 1: Uitvoeringsmaatregelen voor de traceerbaarheid krachtens
de herziene Richtlijn 90/220/EEG

Krachtens het gemeenschappelijke standpunt is het de taak van de
lidstaten tijdens alle fasen van het in de handel brengen voor de
traceerbaarheid van GGO's te zorgen. De Commissie zou derhalve
voorstellen kunnen doen voor uitvoeringsmaatregelen om de lidstaten
te sturen en te helpen bij de verwezenlijking van traceerbaarheid zoals
voorzien in de herziene Richtlijn 90/220/EEG.
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Bij deze optie zou de Commissie via de comitéprocedure:

•  een systeem opzetten voor het toekennen van een uniek
identificatiesymbool aan GGO's, rekening houdend met de
ontwikkelingen terzake in internationale fora;

•  een of meer registers opzetten om de informatie over de
genetische modificaties in GGO's te registreren;

•  bijlage IV aanvullen met een leidraad voor de beschrijving van
het gebruik waarvoor het product is bedoeld.

In deze leidraad kan de fundamentele werkwijze van een
traceerbaarheidssysteem volgens voorgaande beschrijving worden
opgenomen en aanbevelingen dat de lidstaten ervoor zorgen dat alle
marktpartijen die met GGO's in of in de vorm van producten omgaan,
gedurende een gespecificeerd aantal jaren een registratie bijhouden en
aan de volgende marktpartij informatie verstrekken over:

•  de naam van het GGO;

•  de naam en het volledige adres van de in de Gemeenschap
gevestigde persoon die verantwoordelijk is voor het in de
handel brengen van het GGO;

•  de handelsnaam van het product;

•  aanwijzingen om de toegankelijkheid van publieke registers te
bevorderen;

•  het nummer van de vergunning of het "unieke
identificatiesymbool" (als dit van de naam van het GGO
verschilt).

Optie 2: Traceerbaarheid krachtens verticale instrumenten
Deze optie houdt in dat er in alle instrumenten waarin het in de handel
brengen van GGO' s wordt geregeld, bepalingen om de traceerbaarheid
te waarborgen moeten worden opgenomen. In het gemeenschappelijke
standpunt zijn al dergelijke bepalingen opgenomen, maar dit zou ook
kunnen gebeuren in de sectorale wetgeving inzake nieuwe
voedingsmiddelen en zaden.

Optie 3: Traceerbaarheid krachtens een nieuw horizontaal
instrument

Een derde optie is een nieuw "horizontaal" instrument waarin de
beginselen van een traceerbaarheidssysteem volgens bovenstaande
beschrijving worden opgenomen. Daarmee zou het mogelijk worden in
één keer een wettelijke verplichting voor de traceerbaarheid van GGO's
in het kader van zowel Richtlijn 90/220/EEG als de sectorale
wetgeving in te voeren.

Voordelen en nadelen van de opties
De eerste optie laat op basis van een leidraad die via de
comitéprocedure wordt vastgesteld, de uitvoering van een adequaat
traceerbaarheidssysteem aan de lidstaten over. Het belangrijkste
voordeel van een leidraad volgens optie 1 is dat deze in betrekkelijk
korte tijd kan worden ingevoerd. Het nadeel is dat een leidraad voor de
lidstaten geen wettelijke verplichting voor de marktpartijen inhoudt om
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informatie te bewaren en door te geven. Bovendien zou deze optie
ertoe kunnen leiden dat er in de Gemeenschap verschillende systemen
worden ingevoerd.

Het belangrijkste voordeel van de tweede optie is dat deze zorgt voor
een rechtsgrondslag voor de traceerbaarheid van volgens alle relevante
wetgeving toegelaten GGO's, waarbij rekening wordt gehouden met en
voortgeborduurd wordt op bestaande traceerbaarheidssysteem in de
verschillende sectoren. Tevens zou het in dit geval mogelijk zijn alle
marktpartijen een wettelijke verplichting op te leggen om tijdens alle
fasen van het in de handel brengen van producten relevante informatie
door te geven en te bewaren. Dergelijke systemen zouden coherent en
consistent moeten zijn om mogelijke overlappingen of leemtes te
voorkomen.

Het belangrijkste voordeel van de derde optie is dat deze één
rechtsgrondslag voor de traceerbaarheid van GGO's in de
Gemeenschap creëert en voorkomt dat verschillende aparte systemen
leiden tot mogelijke overlappingen en leemtes. Ook zou het in dit geval
mogelijk zijn alle marktpartijen een wettelijke verplichting op te leggen
om tijdens alle fasen van het in de handel brengen van producten
relevante informatie door te geven en te bewaren. Deze optie vereist
weliswaar een langere procedure voor vaststelling dan optie 1, maar
wanneer dit in de vorm van een verordening gebeurt zou de
invoeringsperiode worden beperkt.

Alle drie opties voor de traceerbaarheid van GGO's zijn gebaseerd op
de bepalingen van de herziene Richtlijn 90/220/EEG en beogen een
vergelijkbaar systeem dat grotendeels is gebaseerd op het doorgeven en
bewaren van documentatie om informatie te verstrekken over de
identiteit van elk GGO. Dit zal gevolgen hebben voor de industrie. Bij
de meeste transacties is er echter sprake van de overdracht van
documentatie om informatie te verstrekken over de leverancier, de
kopers en de transactiedatum en over de aard, de herkomst, de
samenstelling en de hoeveelheid van het product. Hiervan uitgaande
zullen de kosten voor het opnemen van aanvullende informatie in deze
documentatie om het GGO (of de verschillende GGO's) in het product
te identificeren naar verwachting niet significant zijn.

Een EU-traceerbaarheidssysteem kan niet aan handelspartners worden
opgelegd. Zowel derde landen als de EU moeten internationale
verplichtingen in acht nemen, zoals het protocol inzake bioveiligheid,
inzake de verstrekking van informatie over de identiteit van GGO's.

In geen van de drie opties komt traceerbaarheid voor producten die van
GGO's zijn afgeleid aan de orde. Deze wordt nu besproken.

4.2. Traceerbaarheid van producten die van GGO's zijn afgeleid
De herziene Richtlijn 90/220/EEG zal weliswaar een specifieke
traceerbaarheid voor levende GGO's introduceren, maar er bestaat geen
vergelijkbare specifieke verplichting voor producten die van GGO's
zijn afgeleid. De vraag blijft dan ook open of een specifieke
traceerbaarheid voor producten die van GGO's zijn afgeleid nodig is
en, zo ja, hoe deze moet worden ingevoerd.

In de bestaande communautaire wetgeving in de sectoren voeding en
diervoeders zijn al algemene traceerbaarheidssystemen opgenomen, die
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niet specifiek zijn voor GGO's. Deze systemen bieden de mogelijkheid
om producten uit de handel te nemen wanneer wordt geconstateerd dat
er sprake is van een onvoorzien risico, maar ze bestrijken niet alle
marktpartijen in de sectoren voeding en diervoeders in de hele
productieketen.

In deze context wordt de aandacht gevestigd op het recente voorstel
van de Commissie betreffende de algemene beginselen en vereisten
van het levensmiddelenrecht dat in artikel 9 de algemene beginselen
voor traceerbaarheid bevat3. Met name wordt voorgesteld dat
traceerbaarheidssystemen dienen te gelden voor alle voedingsmiddelen,
diervoeders, voedselproducerende dieren en alle stoffen die bestemd
zijn om in een voedingsmiddel of diervoeder te worden verwerkt. Deze
beginselen zijn niet specifiek voor bepaalde sectoren en het is de
bedoeling dat ze via gespecialiseerde wetgeving ten uitvoer worden
gelegd.

Bovendien moeten de volgende punten in acht worden genomen:

•  Bij de introductie van GGO's, zoals genetisch gemodificeerde
gewassen, kunnen zich onvoorziene milieueffecten voordoen,
zoals schade aan non-target-organismen. Bij producten die van
GGO's zijn afgeleid, zoals het meel van genetisch
gemodificeerde maïskorrels, waarbij de verwerking tot "niet-
levensvatbaar" genetisch materiaal leidt, is het echter
onwaarschijnlijk dat zich onvoorziene milieueffecten voordoen.

•  Er dient te worden nagegaan of voor producten die van GGO's
zijn afgeleid een specifieke traceerbaarheid nodig is om bij
onvoorziene problemen ten gevolge van de consumptie van
materiaal dat van GGO's afkomstig is, producten uit de handel
te kunnen nemen. Goedkeuring van producten die van GGO's
zijn afgeleid voordat ze in de handel worden gebracht, zoals
bepaald in de verordening nieuwe voedingsmiddelen, zorgt
normaal gesproken voor de nodige veiligheidsgaranties.

•  Een van de doelstellingen van traceerbaarheid is dat de
monitoring van mogelijke onbedoelde gezondheidseffecten op
lange termijn bij specifieke voedingsmiddelen wordt
vergemakkelijkt. Algemeen wordt echter erkend dat er weinig
bekend is over de effecten van voedingsmiddelen op lange
termijn, zodat moeilijk uit te maken valt welke
gezondheidseffecten zich alleen bij genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen voordoen. Monitoring na het in de handel
brengen levert niet automatisch een bewijs op voor een direct
causaal verband tussen het optreden van een schadelijk effect
op de gezondheid van de mens en de consumptie van een
bepaald voedingsmiddel. Tijdens de risicobeoordeling die wordt
uitgevoerd vóór het in de handel brengen van een
voedingsmiddel dat van GGO's is afgeleid, wordt normaal
gesproken per geval onderzocht of monitoring na het in de
handel brengen nodig is. Algemeen wordt erkend dat dergelijke
maatregelen uiterst nuttig zouden zijn bij de monitoring van

                                                
3 COM(2000)716 def.
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effecten van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen die
significant van hun klassieke tegenhangers verschillen.

•  Traceerbaarheid kan ook de controle op de etikettering van
producten die van GGO's zijn afgeleid vergemakkelijken. Het is
echter niet nodig de gedetailleerde voorgeschiedenis en
herkomst van afzonderlijke GGO's vast te stellen om een
algehele etiketteringsregeling vast te stellen. Voor de
verstrekking van informatie aan de eindgebruiker is het
voldoende dat de marktpartijen met documenten kunnen staven
of er al dan niet GGO's zijn gebruikt. Traceerbaarheid als
middel om claims op het etiket te vergemakkelijken komt in het
hoofdstuk over etikettering aan de orde.

Opties
Tegen deze achtergrond kunnen vier opties worden bekeken:

(A) Geen specifiek traceerbaarheidssysteem voor producten die van
GGO's zijn afgeleid

(B) Verticale instrumenten (sectorale wetgeving) om de
traceerbaarheid van producten die van GGO's zijn afgeleid te
waarborgen

(C) Een nieuw horizontaal instrument om de traceerbaarheid van
producten die van GGO's zijn afgeleid te waarborgen

(D) Een nieuw horizontaal instrument voor zowel GGO's als
producten die van GGO's zijn afgeleid

Optie A: Geen specifiek traceerbaarheidssysteem
Deze optie is gebaseerd op het uitgangspunt dat een
traceerbaarheidssysteem voor producten die van GGO's zijn afgeleid
niet gerechtvaardigd is aangezien op deze producten vóór het in de
handel brengen een uitgebreide veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.
Bovendien bevat de bestaande wetgeving in de sectoren voeding en
diervoeders in sommige gevallen al mogelijkheden voor het uit de
handel nemen van producten via systemen met chargenummers,
wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van een onvoorzien risico.

Optie B: Verticale instrumenten
Door de invoering van voorschriften in de sectorale wetgeving voor
voeding en diervoeders kan er worden gezorgd voor een specifieke
traceerbaarheid van producten die van GGO's zijn afgeleid. Hiertoe zou
de verordening nieuwe voedingsmiddelen moeten worden gewijzigd en
zouden er adequate bepalingen in de wetgeving voor diervoeders
moeten worden opgenomen.

Individuele systemen voor elk instrument zouden op elkaar aan moeten
sluiten om juridische onzekerheid te voorkomen.

Optie C: Een horizontaal instrument voor producten die van GGO's
zijn afgeleid

Met deze optie wordt de specifieke traceerbaarheid van alle producten
die van GGO's zijn afgeleid ongeacht hun eindgebruik geregeld en
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wordt de onder optie B gesignaleerde lacune aangevuld. Marktpartijen
in de sectoren voeding en diervoeders zouden verplicht zijn informatie
over de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal in
producten die van GGO's zijn afgeleid door te geven en te bewaren en
dit zou voldoende moeten zijn om de traceerbaarheid van deze
producten te waarborgen.

Optie D: Een horizontaal instrument voor zowel GGO's als
producten die van GGO's zijn afgeleid

Deze optie omvat dezelfde onderdelen als optie C, maar houdt in dat er
één horizontaal instrument wordt ingevoerd voor de traceerbaarheid
van zowel GGO's als producten die van GGO's zijn afgeleid. Bij deze
optie is er derhalve één rechtsgrondslag voor de traceerbaarheid van
GGO's en producten die van GGO's zijn afgeleid in de hele voedings-
en diervoederketen en worden potentiële leemtes aangevuld.

Voordelen en nadelen van de opties
Het voordeel van optie A is dat daarbij bestaande systemen in de
sectoren voeding en diervoeders worden gebruikt die al operationeel
zijn en de industrie niet extra wordt belast. De bestaande systemen
omvatten echter niet alle fasen van het in de handel brengen.
Bovendien zouden deze systemen moeten worden aangepast als
specifieke traceerbaarheid voor producten die van GGO's zijn afgeleid
vereist is. De opties B, C en D behelzen de invoering van specifieke
traceerbaarheidssysteem voor producten die van GGO's zijn afgeleid.

Bij optie B is het de bedoeling de huidige sectorale wetgeving uit te
breiden met een specifieke traceerbaarheid voor producten die van
GGO's zijn afgeleid, terwijl in de opties C en D een horizontale aanpak
wordt gevolgd. Het voordeel van optie B is dat bestaande systemen
worden benut, terwijl het nadeel is dat producten zoals genetisch
gemodificeerde maïskorrels die gemalen zijn maar nog niet een
ingrediënt van voeding of diervoeders zijn, niet binnen de
werkingssfeer van de huidige sectorale wetgeving  of de herziene
Richtlijn 90/220/EEG vallen.

De voordelen van een horizontale aanpak voor producten die van
GGO's zijn afgeleid, is dat één rechtsgrondslag voor de traceerbaarheid
potentiële overlappingen of leemtes elimineert die door verschillende
aparte systemen worden gecreëerd. Het zou echter wel eens kunnen
blijken dat de invoering van nieuwe horizontale instrumenten meer
problemen oplevert. Bovendien moet er bij de opties B, C en D worden
gekeken naar de gevolgen van de extra belasting die het geschetste
traceerbaarheidssysteem voor de industrie oplevert en naar de gevolgen
in de context van internationale verplichtingen.

5. ETIKETTERING VAN GENETISCH GEMODIFICEERDE VOEDING

5.1. Etikettering van GGO's
Momenteel bevatten de verordening nieuwe voedingsmiddelen, de
wetgeving voor zaden en de herziene Richtlijn 90/220/EEG bepalingen
voor de verplichte etikettering van producten die levende GGO's
bevatten. De nieuwe voorschriften in de herziene Richtlijn 90/220/EEG
voorzien in een verplichte etikettering tijdens alle fasen van het in de
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handel brengen en met de onder punt 4.1 geschetste opties wordt
getracht deze doelstelling te verwezenlijken.

5.2. Etikettering van voedingsmiddelen die van GGO's zijn afgeleid
Het is de vraag of de huidige EU-etiketteringsregeling voor
voedingsmiddelen en voedselingrediënten die van GGO's zijn afgeleid
dient te worden gewijzigd teneinde te zorgen voor een ruime
voorlichting van en keuze voor de consument.

Verschillende opiniepeilingen en beleidsverklaringen van Europese
consumentenorganisaties wijzen erop dat er een grote behoefte bestaat
aan een vollediger etiketteringsregeling, waardoor de consument een
keuze krijgt. De consumenten vinden het misleidend dat sommige
producten worden geëtiketteerd en andere niet.

Voedingsmiddelenbedrijven hebben bekeken hoe aan de behoefte van
de consument kan worden tegemoetgekomen. Sommige bedrijven
hebben besloten genetisch gemodificeerde producten vrijwillig te
etiketteren ook al zijn ze daar krachtens de huidige communautaire
wetgeving niet toe verplicht, terwijl in veel gevallen detailhandelaars
genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen uit de supermarkten
hebben verwijderd en de leveranciers ertoe hebben verplicht te
garanderen dat de producten afkomstig zijn van bronnen zonder
GGO's.

Aangezien voeding echter een economisch segment is dat wordt
gekenmerkt door extreme diversificatie, miljoenen marktpartijen en
veel KMO's, wordt een etiketteringsregeling die verder gaat dan de
huidige communautaire criteria voor etikettering (aanwezigheid van
eiwit/DNA dat van GGO's afkomstig is) en waarbij de controle op
documentatie op papier moet worden gebaseerd, door een gedeelte van
de industrie onhaalbaar, te duur en onevenredig met de doelstelling
geacht. Bovendien zou een dergelijke regeling volgens een gedeelte
van de industrie zeer moeilijk te controleren zijn en aanzetten tot
frauduleuze praktijken.

Tegen deze achtergrond kunnen voor de etikettering van producten die
van GGO's zijn afgeleid, vier opties worden overwogen:

(A) Handhaving van de status quo

(B) Handhaving van de status quo en invoering van een "GGO-
vrije" regeling

(C) Etikettering van alle voedingsmiddelen die van GGO's zijn
afgeleid

(D) Etikettering van alle producten die met behulp van GGO's zijn
geproduceerd

Optie A: Handhaving van de status quo: etikettering op basis van de
detecteerbaarheid van DNA of eiwit

Deze optie heeft als doelstelling de consumenten te informeren over de
productiemethode wanneer DNA of eiwit dat van GGO's afkomstig is,
in het eindproduct kan worden gedetecteerd.
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Deze optie is gebaseerd op de huidige benadering die inhoudt dat de
detecteerbaarheid van DNA of eiwit dat door genetische modificatie
ontstaat, bepalend is voor de etikettering van de productiemethode,
behalve wanneer de aanwezigheid van DNA of eiwit dat van GGO's
afkomstig is, in ingrediënten van het eindproduct onvoorzien is en het
gehalte minder dan 1% bedraagt.

Deze etiketteringsregeling maakt handhaving op basis van
controleanalyses mogelijk, hoewel er ook van documentatie op papier
wordt uitgegaan om te waarborgen dat de aanwezigheid van genetisch
gemodificeerd materiaal inderdaad onvoorzien is. De regeling wordt
door de meeste handelspartners algemeen geaccepteerd.

Deze regeling is weliswaar op wetenschappelijke detecteerbaarheid
gebaseerd, maar heeft toch ook enkele nadelen aangezien:

•  zij moeilijk kan worden toegepast op intensief bewerkte
voedingsmiddelen;

•  in de loop der tijd nieuwe detectiemethoden worden ontwikkeld
die gevoeliger zijn, waardoor sommige producten die
momenteel niet worden geëtiketteerd, in de toekomst wel voor
etikettering in aanmerking komen.

Optie B: Handhaving van de status quo en invoering van een
"GGO-vrije" regeling

Deze optie houdt in dat de huidige etiketteringscriteria voor
voedingsmiddelen die van GGO's zijn afgeleid worden gehandhaafd en
dat er een communautaire "GGO-vrije" regeling wordt ingevoerd om
de consumenten een keuze te geven. De "GGO-vrije" regeling omvat
een uitgebreid systeem voor een productiemethode zonder het gebruik
van gentechnologie in de hele voedingsketen.

De regeling gaat uit van een vrijwillige deelname van producenten,
zodat er gelijke kansen zijn voor de producenten die naar aanleiding
van specifieke behoeften van de consument willen claimen dat een
voedingsmiddel "GGO-vrij" is. De huidige EU-wetgeving bevat de
mogelijkheid voor marktpartijen om op het etiket te vermelden dat een
voedingsmiddel geen voedingsmiddelen of voedselingrediënten bevat
die uit GGO's zijn geproduceerd, mits deze claims niet misleidend zijn
en op waarheid berusten.

Er dient te worden opgemerkt dat het gebruik van GGO's of afgeleiden
daarvan in de EU-wetgeving inzake biologische productiemethoden in
het hele productieproces strikt wordt uitgesloten, ook wanneer het gaat
om technische hulpstoffen.

Net als bij de biologische productiemethoden of de beschermde
herkomstbenamingen zou "GGO-vrij" een certificeringsregeling zijn
die is gebaseerd op een afdoende controle van een reeks vooraf
bepaalde maatregelen die worden genomen om de identiteit van het
product te behouden naarmate dit door de productieketen gaat.
De toegevoegde waarde van een "GGO-vrije" regeling is dat er een
productielijn wordt gecreëerd voor de "klassieke" landbouwproductie
die niet de aanvullende criteria in acht behoeft te nemen die in de
biologische landbouw zijn vastgelegd. Daardoor kan de "GGO-vrije"
productielijn de consument "GGO-vrije" producten leveren die
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afhankelijk van de criteria en drempelwaarden wellicht minder duur
zijn dan biologische producten.

Optie C: Etikettering van alle voedingsmiddelen die van GGO's zijn
afgeleid

Deze optie houdt in dat alle voedingsmiddelen, voedselingrediënten,
additieven en aroma's die geheel of gedeeltelijk bestaan uit GGO's of
direct van GGO's worden afgeleid, verplicht moeten worden
geëtiketteerd om de consument over de productiemethode te
informeren, ongeacht of er in het eindproduct sporen gemodificeerd
DNA of eiwit aanwezig zijn.

Deze aanpak leidt tot de etikettering van een aantal producten die
krachtens de huidige wetgeving niet behoeven te worden geëtiketteerd,
zoals sterk geraffineerde olie die van GGO's afkomstig is. Een
dergelijke etiketteringsregeling zou ten minste gedeeltelijk op
bewijsstukken moeten worden gebaseerd om informatie over de
herkomst van de ingrediënten te verschaffen, aangezien eiwit en DNA
in sommige producten niet detecteerbaar zullen zijn. Daarom moeten er
bewijsstukken beschikbaar zijn om ook wanneer alle momenteel
detecteerbare sporen van genetisch gemodificeerd materiaal door de
bewerking verdwenen zijn, een correcte etikettering te waarborgen.
Deze optie vereist documentatie en een uitgebreide registratie door de
marktpartijen.

Wanneer deze optie wordt gekozen, houdt dit in dat de noodzaak van
een "GGO-vrije" regeling minder evident is.

Deze aanpak houdt in dat landbouw-"tussenproducten" die van GGO's
zijn afgeleid, zoals gemalen sojabonen of maïskorrels, die bestemd zijn
om in voedingsmiddelen te worden gebruikt maar nog geen
eindproduct zijn, moeten worden geëtiketteerd of dat in begeleidende
documenten moet worden vermeld dat het product van GGO's is
afgeleid.

Optie D: Etikettering van alle voedingsmiddelen en voedsel-
ingrediënten die met behulp van GGO's zijn geproduceerd

Deze optie houdt in dat alle voedingsmiddelen worden geëtiketteerd
waarvoor in enige fase van het productieproces gentechnologie is
gebruikt. Dit leidt tot de etikettering van niet alleen alle
voedingsmiddelen die van GGO's zijn afgeleid, maar ook van
technische hulpstoffen en vlees, melk en eieren van dieren die
genetisch gemodificeerd diervoeder hebben gekregen.

Deze optie berust ook op documentatie op papier en de marktpartijen
moeten een uitgebreide registratie bijhouden.

Deze optie gaat verder dan de algemene EU-etiketteringsvoorschriften
voor voedingsmiddelen. De huidige etiketteringsvoorschriften zijn
bedoeld om de consument informatie te verstrekken over de
ingrediënten van het eindproduct. Technische hulpstoffen worden niet
als ingrediënt beschouwd, aangezien deze per definitie geen
technologisch effect in het eindproduct hebben.

Wanneer deze optie wordt gekozen, houdt dit in dat de noodzaak van
een "GGO-vrije" regeling minder evident is.
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Voordelen en nadelen van de opties
Het voordeel van optie A is dat deze is gebaseerd op de
wetenschappelijke detecteerbaarheid van DNA en eiwit dat van GGO's
afkomstig is, en dat deze internationaal algemeen aanvaard is.

Vanuit het oogpunt van de consument is het nadeel dat sommige
producten die van GGO's zijn afgeleid niet behoeven te worden
geëtiketteerd omdat noch DNA noch eiwit dat van GGO's afkomstig is,
detecteerbaar is. Dit betekent dat de consument niet in alle gevallen
over volledige informatie beschikt en een keuze heeft. Invoering van
een "GGO-vrije" regeling is bedoeld om de consument de keuze te
geven tussen voedingsmiddelen die van GGO's zijn afgeleid en
voedingsmiddelen die zonder het gebruik van gentechnologie zijn
geproduceerd. Aangezien het een vrijwillige regeling is, is het voordeel
voor de industrie dat deze alleen gevolgen heeft voor de producenten
die zich hierbij aansluiten. De consumentenorganisaties zijn er echter
tegen omdat ze een duidelijke etikettering van voedingsmiddelen die
van GGO's zijn afgeleid willen en niet de invoering van een nieuwe
etiketteringsregeling naast de al bestaande etiketteringsbepalingen.

Bij optie C, waar de consumentenorganisaties voorstander van zijn,
moeten alle voedingsmiddelen die van GGO's zijn afgeleid worden
geëtiketteerd. Deze optie heeft echter wel gevolgen voor de industrie,
die documentatie moet bijhouden over de voedingsmiddelen en
voedselingrediënten die al dan niet van GGO's zijn afgeleid. Bovendien
zou bij deze optie de controle op de claims van de etikettering niet
volledig op basis van analysemethoden gebeuren, waardoor
frauduleuze praktijken moeilijker op te sporen zijn. Op internationaal
niveau wordt een dergelijke etiketteringsregeling momenteel besproken
in het comité voor de etikettering van voedingsmiddelen van de Codex
Alimentarius.

Bij optie D is het de bedoeling de consument informatie te verstrekken
over het gebruik van technische hulpstoffen op basis van GGO's bij de
productie van voedingsmiddelen en informatie over vlees, melk of
eieren van dieren die diervoeder hebben gekregen dat bestaat uit GGO's
of van GGO's is afgeleid. Deze optie gaat verder dan de huidige
voorschriften van de EU en de Codex voor de etikettering van
voedingsmiddelen, die alleen voor ingrediënten gelden. Bovendien
zouden er significante gevolgen zijn voor de kwaliteit van
voedingsmiddelen en voor de voedingsmiddelenbedrijven die een
uitgebreide registratie zouden moeten bijhouden. Het zou heel moeilijk
zijn frauduleuze praktijken te ontdekken. De in optie D geschetste
etiketteringsregeling wordt bij de Codex niet besproken.

6. DE LACUNES OPVULLEN

Etikettering van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en
voedselingrediënten
De huidige criteria voor etikettering moeten verder worden geharmoniseerd
om tot een uniforme, coherente en consistente regeling voor de etikettering
van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en voedselingrediënten te
komen, met inbegrip van GGO-additieven en -aroma's, op basis van de
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volgende punten:

1) het DNA/eiwit-criterium moet bepalend zijn voor de etikettering van
alle voedingsmiddelen en voedselingrediënten die van GGO's zijn
afgeleid, tenzij er een andere optie voor etikettering wordt gekozen;

2) de drempelwaarde van 1% voor onvoorziene verontreiniging moet voor
alle toegelaten GGO's gelden;

3) er moet voor worden gezorgd dat GGO-additieven en -aroma's als
zodanig worden geëtiketteerd.

In het witboek over voedselveiligheid is al een verordening van de Commissie
aangekondigd (actie 52) voor de harmonisatie van de huidige criteria voor
etikettering (1 en 2). In de komende herziening van Richtlijn 89/107/EEG
inzake additieven en Richtlijn 88/388/EEG zullen bepalingen worden
opgenomen voor de etikettering van GGO-additieven en -aroma's als zodanig.

Nieuwe diervoeders
De toelating en etikettering van diervoeders die GGO's bevatten, valt onder
Richtlijn 90/220/EEG. Er zijn momenteel geen communautaire bepalingen van
kracht voor de toelating en etikettering van diervoeders die van GGO's zijn
afgeleid. Zoals in het witboek over voedselveiligheid wordt gesteld, zullen er
echter voorstellen voor specifieke wetgeving voor nieuwe diervoeders worden
ingediend, waarin ook voorschriften voor de toelating van diervoeders die van
GGO's zijn afgeleid en eventueel bepalingen voor de traceerbaarheid en
etikettering van GGO-diervoeders worden opgenomen. Dit voorstel moet in
overeenstemming zijn met het resultaat van de algemene discussie over
etikettering en traceerbaarheid.

GGO-zaden
De Commissie is van plan met richtlijnen te komen waarin gedetailleerde
etiketteringsvoorschriften, zoals bepaald in Richtlijn 98/95/EG van de Raad,
voor GGO-zaden worden vastgesteld alsmede de teeltomstandigheden en
andere zuiverheidseisen in verband met de onvoorziene aanwezigheid van
GGO-zaden.

Drempelwaarden
Voor voedingsmiddelen die van GGO's zijn afgeleid is een drempelwaarde van
1% voor de onvoorziene aanwezigheid van GGO-materiaal vastgesteld. Voor
levende GGO's is tot op heden echter nog geen drempelwaarde vastgesteld, al
wordt in artikel 20 van het gemeenschappelijke standpunt over de herziening
van Richtlijn 90/220/EEG bepaald dat dit wel degelijk mogelijk is. Gelet op de
problemen inzake onvoorziene verontreiniging waarmee de marktpartijen
worden geconfronteerd, moet dit onderwerp in de nabije toekomst aan de orde
komen. Tevens moet er worden gekeken naar een eventuele drempelwaarde
voor de onvoorziene verontreiniging van niet toegelaten GGO's.

7. CONCLUSIE

De lidstaten wordt verzocht hun standpunten over en ervaringen met elke optie
kenbaar te maken in het licht van de effecten daarvan op:

•  de gezondheid van de consument,
•  de bescherming van het milieu en het behoud van de biodiversiteit,
•  de keuzemogelijkheden van de consument,
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•  de internationale verplichtingen van de Gemeenschap,
•  de gevolgen voor de handel,
•  de gevolgen voor de industrie en de landbouw,
•  de gevolgen voor onderzoek en ontwikkeling en
•  de algemene haalbaarheid en uitvoerbaarheid.
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