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Recht op informatie over genetisch gemodificeerd voedsel

"Ik maak zelf uit of ik voedsel koop dat met een genetisch gemodificeerd
organisme geproduceerd is." Die keuze moeten de consumenten in heel
Europa kunnen maken.

Als mensen niet weten wat ze kopen, kunnen ze zich zorgen gaan maken.
Angst voor het onbekende is een volkomen natuurlijke menselijke
reactie. Daar heb ik alle begrip voor.

Het is de boodschap die de Europese consumenten mij hebben
overgebracht, evenals de nationale regeringen. Ook de Europese en
nationale consumentenvertegenwoordigers hebben mij duidelijk laten
weten hoe belangrijk dit voor hen is.

De consument moet de nodige informatie krijgen. Dat is sinds het
Verdrag van Amsterdam zelfs een recht geworden. Ik wil absoluut dat
dit cruciale punt in de consumentenwetgeving verder wordt uitgewerkt.
Dit is nu typisch een geval waarin de Europese Unie zich zinvol kan
inzetten voor een niet meer dan normale wens van de bevolking.

Margot Wallström, commissaris voor het milieu, en ikzelf,
verantwoordelijk voor consumentenbescherming, leggen vandaag twee
nieuwe regelingen voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)
in Europa aan de Europese Commissie voor. Daardoor zal de
consumentenvoorlichting over GGO's sterk verbeteren, zodat zij
welbewust een keuze kunnen maken.

De kwestie GGO's is zonder meer uiterst controversieel en geeft
aanleiding tot heftige discussies, die niet altijd even constructief zijn. Ik
kies voor een pragmatische aanpak, die uitgaat van wetenschappelijke
overwegingen en de wensen van de consument. De consumenten kunnen
er gerust op zijn dat GG-voedsel voor het in de handel komt op Europees
niveau een strikte veiligheidsbeoordeling heeft ondergaan. Ook kunnen
zij erop rekenen dat ze via het etiket over de genetische modificatie
worden geïnformeerd.

Ik ben ervan overtuigd dat deze regelgeving een stevige basis vormt om
producten op grond van de beste wetenschappelijke inzichten te
beoordelen en de consument alle nodige informatie te verschaffen.
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Voor de Europese bevolking zijn de eventuele risico's van GGO's een
belangrijk aandachtspunt. Ook wij als Europese commissarissen hebben
in deze nieuwe regelgeving alle voorzorgen genomen om er zeker van te
zijn dat GGO's geen risico voor de volksgezondheid of het milieu
opleveren.

Daarom vinden wij dat de Europese Voedselautoriteit alle aanvragen
voor het gebruik van GGO's in levensmiddelen of diervoer grondig moet
bestuderen. De beste wetenschappers van Europa zullen, onafhankelijk
van de politiek en het bedrijfsleven, zorgvuldig nagaan of die GGO's
geen risico voor de gezondheid van mensen of dieren of voor het milieu
inhouden.

Is dat volgens de wetenschappers van de Voedselautoriteit wel het geval,
dan mag het levensmiddel of diervoer niet in Europa worden verkocht.
Hetzelfde geldt voor geïmporteerd voedsel en diervoer dat zo'n GGO
bevat.

Concludeert de Voedselautoriteit dat een GGO veilig is, dan is het aan de
Commissie en vertegenwoordigers van alle vijftien EU-regeringen om uit
te maken of, en zo ja onder welke voorwaarden, het mag worden
gebruikt.

Een van de voorwaarden daarbij is dat GG-voedsel of -diervoer als
zodanig geëtiketteerd wordt. Zo kunnen de consumenten zelf kiezen of
zij een GG-product kopen of iets anders.

Het etiketteringssysteem van de EU biedt op dit moment allerlei
informatie, over voedselingrediënten, additieven en aromastoffen.
Binnenkort komt daar nog informatie over allergenen bij. En dankzij
deze GGO-wetgeving worden straks ook genetisch gemodificeerde
organismen in het voedsel op het etiket vermeld.

Ik wil de consumenten de zekerheid bieden dat alle producten die in de
handel komen veilig zijn. Zij kunnen dan zelf uitmaken of ze die
producten willen kopen of niet, dankzij de etikettering.

Een ander controversieel punt is de zogenaamde "onvoorziene
aanwezigheid". Daarmee wordt bedoeld dat er minieme hoeveelheden
GGO's in voedsel of diervoer kunnen zitten zonder dat iemand daar wat
aan kan doen. Dat is de realiteit, of we er nu blij mee zijn of niet. Zo is de
natuur nu eenmaal. Zolang er nog ergens ter wereld GGO-gewassen
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worden geteeld, valt hier nauwelijks wat tegen te doen, of we zouden
onze grenzen moeten sluiten.

Wij hebben die realiteit onderkend en doen er in onze GGO-wetgeving
iets aan. Als een GGO niet officieel in Europa toegelaten is, mogen
daarvan in voedsel of diervoer slechts minieme hoeveelheden
voorkomen. Bovendien kunnen die producten pas officieel worden
toegelaten als onze wetenschappers geconcludeerd hebben dat ze geen
risico voor de gezondheid van mensen of dieren of voor het milieu
opleveren.

De goedkeuring van onze voorstellen van vandaag zal, samen met de
onlangs goedgekeurde herziening van de wetgeving inzake de
doelbewuste introductie van GGO's in het milieu, bij de bevolking meer
vertrouwen wekken. Zij gaan immers in op de vragen en wensen die
onder het publiek leven en bieden een hoge graad van bescherming voor
de volksgezondheid en het milieu. Dat zal ertoe bijdragen dat er een
einde komt aan het feitelijke moratorium op het in de handel brengen van
GGO's en de opschorting van de vergunningverlening voor GGO's en
GG-producten in Europa. Ook kunnen die producten daardoor straks
makkelijker op de markt komen.

Ik zei al dat mensen bang zijn voor het onbekende. Maar als zij straks
een levensmiddel zien met op het etiket "genetisch gemodificeerd
organisme", zijn er een aantal dingen waarvan zij zeker kunnen zijn.

Ten eerste dat het product bij de Europese Voedselautoriteit door de
beste wetenschappers van Europa is onderzocht. Pas als die
wetenschappers het groene licht geven, mag het product worden
verkocht. Ten tweede dat het GGO door de Commissie en
vertegenwoordigers van alle regeringen bestudeerd is. De consument
hoeft dan alleen nog maar te kiezen.

David Byrne
Europees commissaris voor

 gezondheid en consumenten-
bescherming


