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Nieuwe ggo-wetgeving

De EU-wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)
is een belangrijk onderwerp voor burgers die het Europees Parlement
aanschrijven. Ze tonen zich vaak verontrust over ggo-gewassen en
verzoeken de EU de bescherming van het milieu en consumenten te
waarborgen.

De EU kent een van de strengste verordeningen voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen
ter wereld en het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen is alleen toegestaan na een
grondige risicobeoordeling. In de EU-wetgeving is vastgelegd dat er geen ggo's mogen worden
verbouwd in de EU als hier niet eerst een vergunning voor is afgegeven, na een beoordeling
waarbij nationale beoordelingsbureaus en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
betrokken zijn, teneinde de veiligheid voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu te
waarborgen.

Aansluitend bij deze gedachte heeft het Europees Parlement, als voorvechter van strenge EU-
normen voor milieu- en consumentenbescherming, op 13 januari 2015 nieuwe wetgeving
aangenomen waarmee EU-lidstaten de teelt van gewassen die genetisch gemodificeerde
organismen (ggo's) bevatten, op hun grondgebied kunnen beperken of verbieden, zelfs als dit op
Europees niveau is toegestaan.

Zoals verwoord in de wetgevingsresolutie van het Parlement, mogen lidstaten de teelt van ggo's
beperken of verbieden op basis van milieuoverwegingen die niet door de EFSA beoordeeld waren,
maar ook op andere gronden, zoals voorschriften voor ruimtelijke ordening, sociaal-economische
gevolgen, het vermijden van de onbedoelde aanwezigheid van ggo's in andere producten en
landbouwbeleidsdoelstellingen. Beperkingen kunnen ook gelden voor groepen ggo's op basis van
gewas of eigenschap.

Volgens de tekst moeten lidstaten er ook op toezien dat ggo-gewassen geen andere producten
besmetten, waarbij de aandacht vooral moet uitgaan naar het voorkomen van
grensoverschrijdende besmetting.

Aanvullende informatie is beschikbaar in het antwoord van het EP "Towards new rules on GMO
crops within the EU" (Op weg naar nieuwe regels over ggo-gewassen binnen de EU) en in een
persbericht van het Parlement van 13 januari 2015.

Ggo's in de EU
Momenteel wordt er slechts één genetisch gemodificeerd gewas – insectresistente MON810-maïs
van Monsanto – verbouwd in de EU. Volgens de Europese Commissie werd MON 810-maïs in 2013
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verbouwd in vijf lidstaten (Spanje, Portugal, de Tsjechische Republiek, Roemenië en Slowakije), op
een oppervlakte van in totaal bijna 150 000 hectare (waarvan 137 000 hectare in Spanje).

Een aantal landen – Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg en
Polen – heeft vrijwaringsclausules aangenomen om de teelt van deze gewassen op zijn
grondgebied te verbieden.

Op weg naar de nieuwe wetgeving
Tot nu toe wordt van geval tot geval besloten over vergunningen voor ggo's op EU-niveau, na een
aanvraag door een bedrijf. De vergunningsprocedure werd uitgevoerd door de EU, en het
genomen besluit gold vervolgens voor alle EU-landen.

In juli 2010 heeft de Europese Commissie een wijziging in de bestaande Europese ggo-wetgeving
voorgesteld als reactie op een langlopend verzoek van diverse lidstaten, en gezien de toenemende
bezorgdheid van Europese burgers over ggo's, zoals bleek uit Europese opiniepeilingen.

De wetgeving, waarover in december 2014 informeel overeenstemming was bereikt door het
Parlement en de Raad, had vier jaar lang in een impasse gezeten omdat voor- en tegenstanders van
ggo's het niet eens konden worden.

De nieuwe ggo-wetgeving die naar verwachting in de lente van 2015 van kracht wordt, moet nog
officieel worden goedgekeurd door de Raad.

Dit document is eveneens beschikbaar op internet, zie:
http://epthinktank.eu/2015/02/12/new-gmo-legislation/
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