
EUROPEES PARLEMENT
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Zittingsdocument

C5-0131/2003
2001/0180(COD)

NL
27/03/2003

Gemeenschappelijk standpunt

met het oog op de aanneming van verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de
traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen
en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

Doc. 15798/1/02
Verklaringen  6903/03
SEC(2003)0362

NL NL





15798/1/02 REV 1 CS/rv
DG I    NL

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 17 maart 2003
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2001/0180 (COD)

15798/1/02
REV 1

ENV 777
AGRI 317
WTO 183
CONSOM 134
MI 309
CODEC 1673

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 17 maart 2003 met het

oog op de aanneming van verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde
organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen
geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn
2001/18/EG



15798/1/02 REV 1 CS/rv 1
DG I    NL

VERORDENING (EG) Nr.    /2003

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van      

betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de

traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en

diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 304 E van 30.10.2001, blz. 327 en PB C 331 E van 31.12.2002, blz. 308.
2 PB C 125 van 27.5.2002, blz. 69.
3 PB C 278 van 14.11.2002, blz. 31.
4 Advies uitgebracht op 3 juli 2002 door het Europees Parlement (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van              (nog niet verschenen
in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van           (nog niet verschenen
in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de
doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen 1 in het milieu, schrijft
voor dat de lidstaten maatregelen treffen om de traceerbaarheid en de etikettering van de
toegestane genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in alle fasen van het in de handel
brengen daarvan te verzekeren.

(2) Verschillen tussen de wettelijke, bestuursrechtelijke en administratiefrechtelijke bepalingen
van de lidstaten inzake de traceerbaarheid en etikettering van GGO's als product of in
producten, alsook inzake de traceerbaarheid van met GGO's geproduceerde levensmiddelen
en diervoeders, kunnen een belemmering vormen voor het vrije verkeer daarvan, doordat
ongelijke en oneerlijke mededingingsvoorwaarden worden geschapen. Een geharmoniseerde
communautaire kaderregeling voor de traceerbaarheid en etikettering van GGO’s dient bij te
dragen tot de doeltreffende werking van de interne markt. Richtlijn 2001/18/EG dient dien-
overeenkomstig te worden gewijzigd.

(3) De traceerbaarheidsvoorschriften voor GGO's moeten het zowel gemakkelijker maken om
producten uit de handel te nemen wanneer onverwachte schadelijke gevolgen voor de
menselijke gezondheid, de gezondheid van dieren of het milieu, met inbegrip van eco-
systemen, worden vastgesteld, als om aan gerichte bewaking te doen, om de potentiële
gevolgen voor met name het milieu na te gaan. De traceerbaarheid moet, overeenkomstig het
voorzorgsbeginsel ook de uitvoering van risicobeheersingsmaatregelen vergemakkelijken.

                                                
1 PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.
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(4) Er dienen traceerbaarheidsvoorschriften voor met GGO's geproduceerde voedingsmiddelen en
diervoeders te worden vastgesteld, opdat de juiste etikettering van dergelijke producten
overeenkomstig de eisen van Verordening (EG) nr. …/2003 van het Europees Parlement en
van de Raad van                       inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en dier-
voeders 1 wordt vergemakkelijkt, zodat voor exploitanten en consumenten juiste informatie
beschikbaar is op grond waarvan zij hun keuzevrijheid daadwerkelijk kunnen uitoefenen,
alsook controle op en verificatie van de beweringen op het etiket mogelijk te maken. De
voorschriften betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen respectievelijk dier-
voeders moeten gelijksoortig zijn om te vermijden dat er leemten in de voorlichting ontstaan
wanneer een product een andere eindbestemming krijgt.

(5) Het doorgeven en bijhouden van de mededeling dat een product geheel of gedeeltelijk uit
GGO's bestaat, alsmede van de eenduidige identificatiecodes van die GGO's, in alle fasen van
het in de handel brengen, verschaffen de grondslag voor een passende traceerbaarheid en
etikettering van GGO's. Deze codes kunnen worden gebruikt om toegang te verschaffen tot
specifieke gegevens over de betrokken GGO's welke in een register zijn opgenomen, en
vergemakkelijken de identificatie, opsporing en het toezicht waarin Richtlijn 2001/18/EG
voorziet.

(6) Het doorgeven en bijhouden van de mededeling dat een product met GGO's is geproduceerd,

verschaft ook de grondslag voor een passende traceerbaarheid van met GGO's geproduceerde

producten.

(7) De communautaire wettelijke bepalingen inzake GGO's die als of in diervoeders worden

gebruikt, zijn ook van toepassing op voeders voor niet voor de voedselproductie bestemde

dieren.

(8) Er dienen richtsnoeren inzake de bemonstering en opsporing te worden ontwikkeld teneinde

een gecoördineerde benadering van controles en inspecties te bevorderen en de exploitanten

rechtszekerheid te bieden. Er dient rekening te worden gehouden met de door de Commissie

overeenkomstig artikel 31, lid 2, van Richtlijn 2001/18/EG en artikel 29 van Verordening

(EG) nr. …/2003 ingestelde registers met gegevens over de genetische modificatie van

GGO's.

                                                
1 PB L
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(9) De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de bestraffing van inbreuken op de bepalingen

van deze verordening.

(10) Bepaalde sporen van GGO's in producten kunnen onvoorzien zijn of technisch niet te

voorkomen zijn. De aanwezigheid van dergelijke GGO's behoeft derhalve geen aanleiding te

vormen voor de toepassing van etiketterings- en traceerbaarheidsvoorschriften. Daarom

moeten drempelwaarden worden vastgesteld voor de onvoorziene of technisch niet te

voorkomen aanwezigheid van materiaal dat geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaat of

daarmee geproduceerd is, wanneer het in de handel brengen van deze GGO's in de Gemeen-

schap is toegestaan en wanneer de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid

ervan krachtens artikel 47 van Verordening (EG) nr.    /2003 wordt toegelaten. Ook zou

moeten worden bepaald dat, wanneer het gecombineerde niveau van de onvoorziene of

technisch niet te voorkomen aanwezigheid van het bovengenoemde materiaal in een levens-

middel of diervoeder of in een van de bestanddelen ervan hoger is dan de bovengenoemde

drempelwaarden voor etikettering, deze aanwezigheid moet worden vermeld overeenkomstig

de bepalingen van deze verordening en de nadere bepalingen ter uitvoering daarvan.

(11) De voor de uitvoering van de onderhavige verordening vereiste maatregelen worden vast-

gesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling

van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-

bevoegdheden 1.

(12) Er dienen systemen voor de ontwikkeling en de toekenning van eenduidige identificatie-

nummers voor GGO's te worden vastgesteld, alvorens de maatregelen met betrekking tot de

traceerbaarheid en de etikettering kunnen worden toegepast.

(13) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de met name in het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht,

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Doelstellingen

Deze verordening omvat een kaderregeling voor de traceerbaarheid van producten die geheel of

gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en van met GGO's

geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, en is gericht op het vergemakkelijken van een juiste

etikettering, controle van de gevolgen voor milieu en, indien van toepassing, voor de gezondheid,

alsmede de uitvoering van passende risicobeheersingsmaatregelen, zo nodig met inbegrip van het

uit de handel nemen van producten.

Artikel 2

Werkingssfeer

1. Deze verordening is in alle fasen van het in de handel brengen van toepassing op:

a) geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaande producten die overeenkomstig de Gemeenschaps-

wetgeving in de handel worden gebracht;

b) met GGO's geproduceerde levensmiddelen, die overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving

in de handel worden gebracht;

c) met GGO's geproduceerde diervoeders, die overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving in de

handel worden gebracht.

2. Deze verordening is niet van toepassing op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig

gebruik waarvan het gebruik krachtens Verordening (EEG) nr. 2309/93 1 is toegestaan.

                                                
1 Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van commu-

nautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees
Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1). Verordening
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 649/98 van de Commissie (PB L 88 van
24.3.1998, blz. 7).
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Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

1) "genetisch gemodificeerd organisme (GGO)": organisme als omschreven in artikel 2, punt 2,

van Richtlijn 2001/18/EG, met uitzondering van organismen die verkregen zijn met de in

bijlage IB van die richtlijn vermelde technieken voor genetische modificatie;

2) "met GGO's geproduceerd": geheel of gedeeltelijk uit GGO's afgeleid, maar niet geheel of

gedeeltelijk uit GGO's bestaand;

3) "traceerbaarheid": het vermogen GGO's en met GGO's geproduceerde producten  in alle fasen

van het in de handel brengen daarvan in de productie- en distributieketen te traceren;

4) "eenduidig identificatienummer": eenvoudige numerieke of alfanumerieke code met behulp

waarvan een GGO identificeerbaar is aan de hand van de toegelaten modificatie die werd toe-

gepast om het te ontwikkelen, en die het mogelijk maakt voor dat GGO specifieke gegevens

op te vragen;

5) "exploitant": een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een product in de handel brengt

dan wel een in enig stadium van de productie- en distributieketen een in de Gemeenschap in

de handel gebracht product afneemt, uit een lidstaat of uit een derde land, evenwel met

uitsluiting van de eindverbruiker;

6) "eindverbruiker": uiteindelijke verbruiker die het product niet in het kader van een zakelijke

transactie of activiteit gebruikt;
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7) "levensmiddel": levensmiddel in de zin van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002 1;

8)  "ingrediënt": ingrediënt als omschreven in artikel 6, lid 4, van Richtlijn 2000/13/EG 2;

9) "diervoeder": diervoeder als omschreven in artikel 3, punt 4, van Verordening (EG)

nr. 178/2002;

10) "in de handel brengen": handeling als omschreven in de specifieke communautaire regel-

geving uit hoofde waarvan het betrokken product is toegelaten; in de overige gevallen als

omschreven in artikel 2, punt 4, van Richtlijn 2001/18/EG;

11) "de eerste fase van het in de handel brengen van een product": de eerste transactie in de

productie- en distributieketen waarbij een product ter beschikking van een derde wordt

gesteld;

12) "voorverpakt product": artikel dat als zodanig ten verkoop wordt aangeboden en dat bestaat

uit een product en de verpakking waarin dat product wordt verpakt alvorens het ten verkoop

wordt aangeboden, ongeacht of deze verpakking het product geheel of slechts gedeeltelijk

omgeeft, voorzover aan de inhoud niets kan worden gewijzigd zonder dat de verpakking

wordt geopend of veranderd.

                                                
1 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002

tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwet-
geving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling
van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

2 Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie
van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (PB L 109 van 6.5.2000,
blz. 29). Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/101/EG van de Commissie (PB L 310 van
28.11.2001, blz. 19).
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Artikel 4

Traceerbaarheids- en etiketteringsvoorschriften voor uit GGO's bestaande

of GGO's bevattende producten

A. Traceerbaarheid

1. In de eerste fase van het in de handel brengen van een product - ook als bulkgoed - dat geheel of

gedeeltelijk uit GGO's bestaat, zorgt de exploitant ervoor dat de volgende gegevens schriftelijk

worden medegedeeld aan de exploitant die het product afneemt:

a) dat het product geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaat;

b) de eenduidige identificatienummers die overeenkomstig artikel 8 aan de betrokken GGO's

werden toegekend.

2. In alle volgende fasen van het in de handel brengen van de in lid 1 bedoelde producten zorgt de

exploitant ervoor dat de gegevens welke hij uit hoofde van lid 1 heeft ontvangen, schriftelijk

worden medegedeeld aan de exploitanten die het product afnemen.

3.Voor producten die geheel of gedeeltelijk uit mengsels van GGO's bestaan en bestemd zijn om

uitsluitend en rechtstreeks als levensmiddel of als diervoeder of voor be- of verwerking te worden

gebruikt, mag de in lid 1, onder b), bedoelde informatie vervangen worden door een gebruiks-

verklaring van de exploitant in combinatie met een lijst van de eenduidige identificatienummers van

alle GGO's die voor die mengsels zijn gebruikt.

4. Onverminderd artikel 6 passen de exploitanten systemen en procedures toe die het mogelijk

maken om de in de leden 1 tot en met 3 bedoelde gegevens te bewaren en gedurende een periode

van vijf jaar  na elke transactie na te gaan van welke exploitant de in lid 1 bedoelde producten zijn

verkregen en aan welke exploitant die producten ter beschikking zijn gesteld.
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5. De leden 1 tot en met 4 laten andere specifieke bepalingen van de Gemeenschapswetgeving

onverlet.

B. Etikettering

6. Voor producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan zorgt de exploitant ervoor dat

a) voor voorverpakte producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan, het etiket de

vermelding "Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen" of "Dit product bevat

genetisch gemodificeerd [naam van organisme(n)]" draagt;

b) voor producten zonder voorverpakking die aan de eindverbruiker worden aangeboden, op of

bij de verkoopstandaard van het product de mededeling "Dit product bevat genetisch

gemodificeerde organismen" of "Dit product bevat genetisch gemodificeerd [naam van

organisme(n)]" vermeld wordt.

Dit lid laat andere specifieke bepalingen van de Gemeenschapswetgeving onverlet.

C. Ontheffingen

7. De leden 1 tot en met 6 zijn niet van toepassing op sporen van GGO's in producten, voorzover

deze sporen aanwezig zijn in een verhouding die niet hoger ligt dan de drempelwaarden zoals

vastgesteld overeenkomstig artikel 21, lid 2 of lid 3, van Richtlijn 2001/18/EG en in andere

specifieke communautaire wetgeving,  mits de aanwezigheid van deze sporen onvoorzien of

technisch niet te voorkomen is.

8. De leden 1 tot en met 6 zijn niet van toepassing op sporen van GGO's in producten die bestemd

zijn om rechtstreeks als levensmiddel of als diervoeder of voor be- of verwerking te worden

gebruikt, voorzover deze sporen aanwezig zijn in een verhouding die niet hoger ligt dan de

drempelwaarden voor deze GGO’s zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 12, artikel 24, of

artikel 47 van Verordening (EG) nr. …/2002 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en

diervoeders], en mits de aanwezigheid van deze sporen onvoorzien of technisch niet te voorkomen

is.
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Artikel 5

Traceerbaarheidsvoorschriften voor met GGO's geproduceerde producten die in levensmiddelen of

diervoeders worden gebruikt

1. Wanneer een exploitant met GGO's geproduceerde producten in de handel brengt, zorgt hij

ervoor dat de volgende gegevens schriftelijk worden meegedeeld aan de exploitant die het product

afneemt:

a) een opgave van elk van de voedselingrediënten die met GGO's zijn geproduceerd;

b) een opgave van elk van de voedermiddelen of additieven die met GGO's zijn geproduceerd;

c) in het geval van producten waarvoor geen lijst van ingrediënten bestaat, een mededeling dat

het product met GGO's is geproduceerd.

2. Onverminderd artikel 6 passen de exploitanten systemen en procedures toe die het mogelijk

maken de in lid 1 bedoelde gegevens te bewaren en gedurende een periode van vijf jaar na elke

transactie na te gaan van welke exploitant de in lid 1 genoemde producten zijn verkregen en aan

welke exploitant die producten ter beschikking zijn gesteld.

3. De leden 1 en 2 laten andere specifieke bepalingen van de Gemeenschapswetgeving onverlet.

4. De leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op sporen van GGO’s in met

GGO's geproduceerde producten die in levensmiddelen of diervoeders worden gebruikt, voorzover

deze sporen aanwezig zijn in een verhouding die niet hoger ligt dan de drempelwaarden voor deze

GGO’s zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 12, artikel 24, of artikel 47 van Verordening (EG)

nr. …/2003; en mits de aanwezigheid van deze sporen onvoorzien of technisch niet te voorkomen

is.
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Artikel 6

Ontheffingen

1. In gevallen waarin de communautaire wetgeving in specifieke identificatiesystemen voorziet,

bijvoorbeeld de nummering van partijen voorverpakte producten, is de exploitant niet verplicht de

in artikel 4, leden 1, 2, 3, en artikel 5, lid 1, vermelde gegevens bij te houden, mits die gegevens en

het nummer van de partij duidelijk op de verpakking worden vermeld en de gegevens met

betrekking tot de partijnummers gedurende de in artikel 4, lid 4, en artikel 5, lid 2, genoemde

termijn worden bewaard.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de eerste fase van het in de handel brengen van een product noch

op de eerste vervaardiging of de herverpakking van een product.

Artikel 7

Wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 4, lid 6, van Richtlijn 2001/18/EG wordt geschrapt;

2) aan artikel 21 wordt het volgende lid toegevoegd:

"3. Lid 1 is niet van toepassing op sporen van toegestane GGO's in producten die bestemd zijn

voor rechtstreekse be- of verwerking, voor zover deze sporen aanwezig zijn in een verhouding

van ten hoogste 0,9% of een lagere drempelwaarde zoals vastgesteld overeenkomstig

artikel 30, lid 2, en mits de aanwezigheid van deze sporen onvoorzien of technisch niet te

voorkomen is.".
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Artikel 8

Eenduidige identificatienummers

Overeenkomstig de procedure van artikel 10, lid 2, dient de Commissie

a) vóór de toepassing van de artikelen 1 tot en met 7, een systeem vast te stellen voor de ontwik-

keling van eenduidige identificatienummers en de toekenning ervan aan GGO's;

b) het onder a) bedoelde systeem in voorkomend geval aan te passen.

Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de internationale fora.

Artikel 9

Inspectie- en controlemaatregelen

1. De lidstaten zien erop toe dat passende inspecties en andere controlemaatregelen, met inbegrip

van steekproeven en (kwalitatieve en kwantitatieve) tests, worden uitgevoerd om de naleving van de

bepalingen van deze verordening te verzekeren. De inspectie- en controlemaatregelen kunnen ook

inspectie en controle van het voorhanden hebben van een product inhouden.

2. Alvorens de artikelen 1 tot en met 7 worden toegepast, stelt de Commissie volgens de in

artikel 10, lid 3, bedoelde procedure,  technische richtsnoeren voor de bemonstering en beproeving

op om te bevorderen dat een gecoördineerde benadering wordt gevolgd voor de toepassing van lid 1

van dit artikel. Bij de opstelling van bovenbedoelde technische richtsnoeren houdt de Commissie

rekening met de werkzaamheden van de nationale bevoegde autoriteiten, het comité bedoeld in

artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 en van het communautair referentielaborato-

rium bedoeld in Verordening (EG) nr. …/2003.
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Artikel 10

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 30 van Richtlijn 2001/18/EG ingestelde

comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op drie maanden vastgesteld.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 11

Sancties

De lidstaten stellen de regels vast die van toepassing zijn op overtredingen van deze verordening en

treffen de nodige maatregelen om te garanderen dat zij worden toegepast. De sancties moeten

doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk  .......... *

in kennis van die bepalingen en delen de Commissie latere wijzigingen daarvan zo spoedig

mogelijk mee.

                                                
* 180 dagen na de datum van bekendmaking van deze verordening.
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Artikel 12

Toetsingsclausule

Uiterlijk ..... * brengt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de

toepassing van deze verordening, in het bijzonder op het stuk van artikel 4, lid 3, en dient zij in

voorkomend geval een voorstel in.

Artikel 13

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking

in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2. De artikelen 1 tot en met 7 en artikel 9, lid 1, van deze verordening worden van toepassing op de

negentigste dag volgende op die van de bekendmaking van de in artikel 8, onder a), bedoelde maat-

regel in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

______________

                                                
* 2 jaar na de datum van bekendmaking van deze verordening.
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 21 augustus 2001 bij de Raad een voorstel ingediend voor een

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de traceerbaarheid en

etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met

genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en

tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht op 21 maart 2002.

3. Het Comité van de Regio's heeft advies uitgebracht op 16 mei 2002.

4. Het Europees Parlement heeft advies uitgebracht op 3 juli 2002.

5. De Commissie heeft op 16 september 2002 bij de Raad een gewijzigd voorstel

betreffende het bovengenoemde onderwerp ingediend.

6. Op 17 maart 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld overeen-

komstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag.

II. DOELSTELLING

Met de verordening wordt beoogd een systeem voor de traceerbaarheid en de etikettering van

genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) als product of in producten in te voeren, als-

mede een systeem voor de traceerbaarheid van met GGO's geproduceerde levensmiddelen en

diervoeders. Dit systeem is van toepassing op alle fasen van het in de handel brengen, en is

met name bestemd voor:

- gerichte bewaking van eventuele schadelijke gevolgen;

- het controleren en verifiëren van de tekst op het etiket;

- het uit de handel nemen van producten wanneer onverwachte schadelijke gevolgen voor

de menselijke gezondheid of voor het milieu zijn vastgesteld.
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Het traceerbaarheidssysteem omvat:

- de vaststelling door de Commissie (via een comitologieprocedure) van een systeem ter

bepaling van de identiteit van GGO's door middel van de toekenning van een "eenduidig

identificatienummer" - aan de hand waarvan informatie kan worden verkregen over de ken-

merken, de eigenschappen en de toegelaten modificaties van het organisme;

- systemen en procedures ter identificatie van de exploitanten aan wie en door wie producten

beschikbaar worden gesteld;

- de mededeling door de exploitanten van informatie over de identiteit van een product, d.w.z.:

i) of het product al dan niet GGO's bevat, alsmede het "eenduidig identificatienummer"

voor de afzonderlijke GGO's die het product bevat, of

ii) in het geval van levensmiddelen en diervoeders die uit GGO's zijn afgeleid: dat het

product "met GGO's is geproduceerd";

- het bewaren door de exploitanten gedurende een periode van vijf jaar van specifieke gegevens

die op verzoek ter beschikking van de bevoegde autoriteiten worden gesteld;

- richtsnoeren van de Commissie voor de bemonstering en beproeving, teneinde te bevorderen

dat op het gebied van inspecties en controlemaatregelen een gecoördineerde benadering wordt

gevolgd.

De tekst voorziet in etiketteringsvoorschriften voor producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's

bestaan, ter aanvulling van de bestaande voorschriften van Richtlijn 2001/18/EG (inzake de doel-

bewuste introductie van GGO's) en van de voorschriften die de Commissie heeft opgenomen  in

haar voorstel voor een verordening inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en dier-

voeders.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Algemeen

De belangrijkste elementen van de verordening zijn de traceerbaarheids- en etiket-

teringsvoorschriften voor uit GGO's bestaande of GGO's bevattende producten

(artikel 4), en de traceerbaarheidsvoorschriften voor producten die met gebruikmaking

van GGO's zijn geproduceerd, maar zelf geen GGO's bevatten (artikel 5). In dit

verband, en wat betreft de werkingssfeer van de verordening, gaat de Raad geheel

akkoord met het Commissievoorstel.

Ontheffingen van de traceerbaarheids- en etiketteringsvoorschriften worden toegestaan

voor de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van sporen van

GGO's (artikel 4, leden 7 en 8, en artikel 5, lid 4). De drempelwaarden voor deze

ontheffingen worden in de verordening opgenomen door middel van een verwijzing

naar de desbetreffende artikelen in de verordening inzake genetisch gemodificeerde

levensmiddelen en diervoeders (die parallel met deze verordening wordt besproken),

- daarin is een drempelwaarde van 0,9% vastgesteld die kan worden verlaagd volgens de

procedure van een regelgevend comité of door middel van een verwijzing naar Richtlijn

2001/18/EG. Hoewel de ontheffingen over het algemeen alleen gelden voor GGO's die

in de EU zijn toegelaten, zal de onvoorziene of technisch onvermijdelijke aanwezigheid

van niet toegelaten GGO's die het voorwerp vormen van een positieve risico-evaluatie,

gedurende een overgangsperiode van drie jaar worden toegestaan, zij het beneden een

drempelwaarde van ten hoogste 0,5% die wordt vastgesteld via de procedure van een

regelgevend comité.

De Raad heeft de voorschriften van het Commissievoorstel aangescherpt voor wat

betreft de informatie die bulkladingen producten die mengsels van GGO's bevatten moet

vergezellen (artikel 4, lid 3), door alleen "..een lijst van de eenduidige identificatie-

nummers van alle GGO's die voor die mengsels zijn gebruikt" toe te staan, in plaats

van "...eenduidige codes van de GGO’s welke het product kan bevatten", zoals oor-

spronkelijk was voorgesteld door de Commissie.
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In aanvulling op deze bepaling heeft de Raad ook een toetsingsclausule (artikel 12)

opgenomen, waarin de Commissie wordt verzocht:

- verslag uit te brengen over de eerste ervaringen met de praktische toepassing van

artikel 4, lid 3, en

- indien nodig, voorstellen in te dienen tot wijziging van de verordening.

De verordening is van toepassing op alle fasen van het in de handel brengen van producten,

maar de Raad heeft toch een leemte opgevuld door te bepalen dat inspectie- en controle-

maatregelen ook betrekking kunnen hebben op het voorhanden hebben van een product.

De Commissie heeft het door de Raad overeengekomen gemeenschappelijk standpunt aan-

vaard.

2. Amendementen van het Europees Parlement

Tijdens de stemming in de plenaire vergadering van 3 juli 2002 heeft het EP 30 amende-

menten op het voorstel aangenomen. 15 van deze amendementen waren voor de Raad onaan-

vaardbaar, de 15 andere zijn door de Raad hetzij letterlijk, hetzij gedeeltelijk of naar de

strekking, verwerkt in het gemeenschappelijk standpunt.

a) De 15 amendementen die zijn overgenomen, kunnen als volgt worden onder-

verdeeld:

5 amendementen zijn letterlijk overgenomen:

Amendement nr. 9 is opgenomen in de definitie van "genetisch gemodificeerd

organisme" in artikel 3.

Amendement nr. 10 is opgenomen in de definitie van "exploitant" in artikel 3.

Amendement nr. 11 is verwerkt in de definitie van "levensmiddel" in artikel 3.

Amendement nr. 13: in de definitie van "voorverpakt product" in artikel 3 zijn de

woorden "aan de uiteindelijke verbruiker" geschrapt.
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Amendement nr. 14: de in dit amendement voorgestelde verbetering van de vermelding op het

etiket is verwerkt in artikel 4, lid 6.

10 amendementen zijn gedeeltelijk of naar de strekking ervan overgenomen:

Amendement nr. 2: de verwijzing naar het voorzorgsbeginsel is opgenomen in overweging nr. 3,

en in artikel 1 wordt nu verwezen naar "passende risicobeheersingsmaatregelen".

Amendement nr. 6: verscheidene elementen van dit lange amendement zijn verwerkt in artikel 1

(verwijzing naar de gezondheid) en in overweging nr. 3 (verwijzingen naar het voorzorgsbeginsel,

de bescherming van de menselijke gezondheid en de gezondheid van dieren, alsmede de

bescherming van ecosystemen).

Opneming in de verordening van de andere elementen van het amendement werd niet wenselijk

geacht.

Amendement nr. 12: is, in beginsel, verwerkt in de definitie van "in de handel brengen" in

artikel 3, door middel van een verwijzing naar artikel 2, punt 4, van Richtlijn 2001/18/EG. Ter wille

van de consistentie geeft de Raad evenwel voorrang aan reeds bestaande definities, voorzover voor-

handen, in de specifieke Gemeenschapswetgeving op grond waarvan het product in kwestie is toe-

gelaten.

Amendement nr. 24: de strekking van dit amendement is overgenomen door middel van de

verduidelijking van de ontheffingsbepaling in artikel 6 door het toevoegen van de zin: "Deze

bepaling is niet van toepassing op de eerste fase van het in de handel brengen van een product,

noch op de eerste vervaardiging of de herverpakking van een product." in het gewijzigde

Commissievoorstel.

Amendement nr. 27: wat "goede segregatiepraktijken" betreft heeft de Raad overeenstemming

bereikt over een verklaring in verband met  de verordening inzake genetisch gemodificeerde

levensmiddelen en diervoeders. Die verklaring staat in de notulen van de zitting van de Raad Land-

bouw/Visserij van 28/29 november 2002 en luidt als volgt:
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"De Raad verzoekt de lidstaten de opstelling aan te moedigen en te steunen van hand-

leidingen voor met name goede segregatiepraktijken, die door de exploitanten van levens-

middelenbedrijven en diervoederbedrijven moeten worden toegepast om de onvoorziene of

technisch niet te voorkomen aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal in levens-

middelen en diervoeders te minimaliseren."

Amendement nr. 29: de verwijzing naar "steekproeven en tests (kwantitatieve en kwali-

tatieve)" is verwerkt in artikel 9, lid 1. De vermelding van "risicobeoordelingen" wordt in dit

verband niet nuttig geacht, omdat inspecties en andere controlemaatregelen veeleer als risico-

beheersingsmaatregelen moeten worden beschouwd.

Amendement nr. 30: is gedeeltelijk verwerkt in artikel 9, lid 2. De procedure van het regel-

gevend comité is evenwel vervangen door die van een adviescomité, en de Raad geeft er de

voorkeur aan af te zien van een uitdrukkelijke bepaling betreffende de publicatie van de door

de Commissie te ontwikkelen technische richtsnoeren.

Amendement nr. 31: een verwijzing naar de bestaande en de toekomstige registers met

informatie over GGO's is opgenomen in overweging nr. 8.

Amendement nr. 35: de strekking van dit amendement is verwerkt in overweging nr. 4:

"...zodat voor exploitanten en consumenten juiste informatie beschikbaar is...".

Amendement nr. 47 is volledig overgenomen in artikel 9, lid 2, met dien verstande dat daarin

wordt verwezen naar de werkzaamheden en niet naar de regels van het communautaire

referentielaboratorium.

b) De 15 amendementen die niet zijn overgenomen kunnen als volgt worden onder-

verdeeld:

De begeleidende informatie bij mengsels van GGO's ("kan bevatten", amendement nr. 16):

in plaats van deze bepaling te schrappen, wat tot dure en onrealistische consequenties zou

leiden, heeft de Raad de voorwaarden aanzienlijk strenger gemaakt door alleen voor GGO's

die voor de mengsels zijn gebruikt, een lijst van eenduidige identificatienummers toe te

laten (artikel 4, lid 3).
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Het bewaren van alle voor de traceerbaarheid van de GGO's en van de daarvan afgeleide producten

relevante informatie gedurende een periode van tien jaar in plaats van vijf jaar (amendementen

nrs. 17 en 22): de Raad is van mening dat de voorgestelde verdubbeling van de termijn geen

praktische meerwaarde zou opleveren, maar bovendien een extra belasting met zich mee zou

brengen voor de exploitanten en de inspectiediensten.

Amendement nr. 20 is niet overgenomen omdat bijkomende etiketteringsvoorschriften voor

producten die zijn geproduceerd met GGO's (afgeleide producten) niet nodig zijn om de doelstel-

lingen van het voorstel te verwezenlijken.

Amendement nr. 21: de toezending van gegevens betreffende de eenduidige code van de GGO's

die zijn gebruikt om een product te vervaardigen wordt door de Raad niet nodig geacht, omdat de

producten zelf geen GGO's bevatten. Voor de etikettering van producten die zijn geproduceerd met

GGO's (uit hoofde van de verordening inzake genetische gemodificeerde levensmiddelen en dier-

voeders) volstaat de informatie dat zij met GGO's zijn geproduceerd, zonder dat een gedetailleerde

geschiedenis en documentatie over de oorsprong van elk product hoeft te worden verstrekt.

De drempelwaarden voor de onvoorziene en technisch niet te voorkomen aanwezigheid van GGO's

of van sporen van met GGO's geproduceerde materialen (amendementen nrs. 26, 52 en 55): de

formulering van deze amendementen past niet in het kader van de traceerbaarheids- en etiket-

teringsregeling die door de Commissie is voorgesteld en die door de Raad in grote lijnen wordt aan-

vaard. Zij is tevens onaanvaardbaar indien men de samenhang met Richtlijn 2001/18/EG en met de

verordening inzake genetische gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders wil behouden. De

Raad is het bovendien eens met de argumenten die de Commissie in haar gewijzigd voorstel van

13 september 2002 noemt.
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De schrapping van artikel 4, lid 6, van Richtlijn 2001/18/EG (amendementen nrs. 28 en 51):

artikel 4, lid 6, van Richtlijn 2001/18/EG moet worden geschrapt teneinde te voorkomen dat er twee

traceringsstelsels ontstaan, te weten een nationaal en een communautair. De Raad heeft het vaste

voornemen een geharmoniseerd kader te scheppen voor alle maatregelen betreffende de traceer-

baarheid van GGO's, zoals blijkt uit overweging nr. 2.

De inwerkingtreding (amendementen nrs. 32 en 33): aangezien de Raad niet van zins is artikel 7 te

schrappen, kan dit artikel niet van de bepalingen inzake de inwerkingtreding worden uitgesloten.

Bovendien is de Raad het er niet mee eens dat de toelatingsprocedure voor GGO's wordt gekoppeld

aan de invoering van een systeem van eenduidige identificatienummers door de Commissie, zoals

bepaald in artikel 8 van de verordening.

De definitie van "met GGO's geproduceerd" (amendement nr. 39): de Raad kan dit amendement

niet aanvaarden om redenen van samenhang met andere wetgevingsteksten (Verordening (EG)

nr. 258/97 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en de voorgestelde verordening inzake genetische

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders).

De verwijzing naar de comitologie (amendement nr. 48): gezien de werkingssfeer van deze

verordening acht de Raad het bij horizontale Richtlijn 2001/18/EG ingestelde comité het meest

geschikt.

De standaardisering van de procedures voor de identificatie van transacties (amendement nr. 50):

de Raad gaat niet akkoord met het standpunt van het EP dat de in artikel 4, lid 4, bedoelde proce-

dures op communautair niveau moeten worden gestandaardiseerd. De keuze van de procedure moet

aan de lidstaten worden overgelaten, zodat zij de mogelijkheid hebben de bestaande systemen te

blijven toepassen.
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3. Belangrijke nieuwe elementen die door de Raad zijn ingevoerd

Naast de nieuwe elementen die reeds zijn beschreven in III.1, te weten:

•  drempelwaarden voor de ontheffingen van de traceerbaarheids- en etiketteringsvoor-

schriften;

•  de begeleidende informatie bij mengsels van GGO's;

•  de toetsingsclausule;

•  inspectie en controle ook van het voorhanden hebben van producten,

en de nieuwe elementen die zijn beschreven in III.2 (amendementen van het EP), heeft de

Raad in de verordeningstekst nog de volgende belangrijke toevoegingen aangebracht:

•  de nieuwe overweging nr. 7 over voeders voor niet voor de voedselproductie bestemde

dieren (gezelschapsdieren);

•  nadere uitwerking van overweging nr. 10 betreffende de drempelwaarden voor een

ontheffing van de traceerbaarheids- en etiketteringsvoorschriften voor de aanwezigheid

van onvoorziene en technisch niet te voorkomen sporen van GGO's;

•  herziening van de definities (artikel 3): schrapping van de definities van "levens-

middelenadditief/diervoederadditieven", "mengvoeders", "aroma" en "voedermiddelen"

en opname van definities van "eindverbruiker" en "ingrediënt";

•  nieuwe opzet van de artikelen 4 tot en met 6, waarin de traceerbaarheids- en de etiket-

teringsvoorschriften en de ontheffingen daarvan worden beschreven;

•  wijziging van Richtlijn 2001/18/EG door toevoeging van een nieuw artikel 21, lid 3, dat

voorziet in een ontheffing van de etiketteringsvoorschriften voor de GGO's die bestemd

zijn voor rechtstreekse be- of verwerking.



15798/1/02 REV 1ADD 1 yen/SAV/vj 11
DG I    NL

IV. CONCLUSIE

Hoewel de Raad niet alle door het Europees Parlement aangenomen amendementen heeft

kunnen aanvaarden, is hij toch van mening dat het gemeenschappelijk standpunt tot op grote

hoogte tegemoet komt aan de wensen van het Europees Parlement en dat het vrijwel volledig

overeenstemt met het gewijzigde Commissievoorstel.

De aanpak die is gevolgd in het gemeenschappelijk standpunt waarborgt een evenwicht tussen

haalbaarheid enerzijds, en de zorg voor de bescherming van de gezondheid en van het milieu

anderzijds, zonder dat de bioveiligheid daarbij in het gedrang komt.

Na de inwerkingtreding van Richtlijn 2001/18/EG is deze verordening een nieuwe mijlpaal op

het gebied van de wetgeving betreffende het veilige beheer van de producten van de moderne

biotechnologie.

Gezien de politieke relevantie van deze verordening en in het licht van het de facto

moratorium op de toelating van nieuwe GGO's die is gekoppeld aan de inwerkingtreding

ervan, hoopt de Raad dat op korte termijn overeenstemming kan worden bereikt over deze

tekst.

_______________
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1. De Commissie heeft het betrokken voorstel op 21 augustus 2001 bij de Raad ingediend. Het

voorstel is gebaseerd op artikel 95, lid 1, van het Verdrag.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 21 maart 2002 advies uitgebracht.

Het Comité van de Regio's heeft op 16 mei 2002 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement heeft op 3 juli 2002 in eerste lezing advies uitgebracht, en daarbij 30

amendementen op het Commissievoorstel goedgekeurd.
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Naar aanleiding van deze adviezen heeft de Commissie op 16 september 2002 bij de Raad een

gewijzigd voorstel over bovengenoemd onderwerp ingediend.

3. Op 9 december 2002 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over de artikelen van de

verordening.

4. De juristen/vertalers hebben de ontwerp-tekst van het gemeenschappelijk standpunt inmiddels

bijgewerkt.

5. Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers wordt derhalve in overweging gegeven de

Raad te verzoeken om, als A-punt op de agenda van een volgende zitting:

- het gemeenschappelijk standpunt in de versie van doc. 15798/02 ENV 777 AGRI 317

WTO 183 CONSOM 134 MI 309 CODEC 1673 goed te keuren,

- nota te nemen van de motivering van de Raad in addendum 1 bij doc. 15798/02, en

- de verklaringen in addendum 1 bij deze nota in zijn notulen op te nemen.

6. Het gemeenschappelijk standpunt zal vervolgens, samen met de motivering van de Raad,

worden toegezonden aan het Europees Parlement.

_______________
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ADDENDUM BIJ DE  NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal
aan: het Comité van Permanente Vertegenwoordigers/de Raad
Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de

aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde
organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen
geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn
2001/18/EG

Verklaringen voor de Raadsnotulen

1. Verklaring van de Raad en de Commissie

"Gezien het verband tussen de onderhavige verordening en de verordening inzake genetisch

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, zijn de Raad en de Commissie het erover eens

dat de twee verordeningen op hetzelfde tijdstip van toepassing moeten worden. De Commissie

zal er derhalve naar streven de in artikel 8, onder a), bedoelde maatregel op het juiste moment

na de inwerkingtreding van genoemde verordening inzake levensmiddelen en diervoeders aan

te nemen en bekend te maken in het Publicatieblad."
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2. Verklaring van de Nederlandse delegatie

"Nederland is van oordeel dat deze verordening en de in de Landbouwraad geaccordeerde

GGO-levensmiddelen- en diervoederverordening belangrijke waarborgen biedt voor de

voedsel- en diervoedervrijheid en keuzevrijheid van consumenten. Nederland vreest echter dat

het vertrouwen van aanvrager, producent, consument en burger in het toekomstige EU-regime

onder druk komt te staan door problemen en onduidelijkheden omtrent de uitvoerbaarheid,

fraudegevoeligheid en handhaafbaarheid. Nederland betwijfelt ten zeerste of de drempel-

waarden die in het akkoord op de GGO-levensmiddelen-en diervoederverordening zijn

aanvaard, voor het bedrijfsleven uitvoerbaar en voor de inspectieautoriteiten handhaafbaar

zullen zijn. Nederland vindt het daarom van het grootste belang dat in de vervolg-

onderhandelingen over de verordening verbeteringen worden gerealiseerd in de handhaaf-

baarheid van het ontwerp.

Tevens roept Nederland op om in het kader van de ‘review clause’ in de GGO-levens-

middelen- en diervoederverordening de bepaling over de drempelwaarden voor onver-

mijdelijke vermenging te herzien, omdat deze thans efficiënte uitvoering en handhaving in de

weg staat. Deze elementen zijn niet alleen zeer belangrijk om het vertrouwen van de

aanvrager, producent, consumenten en burger te behouden. Ook is van belang dat het

toekomstige EU-regime geen onnodige verzwaring van administratieve- en uitvoeringslasten

tot gevolg heeft en niet leidt tot disproportionele belemmeringen voor de internationale handel

in grondstoffen voor levensmiddelen en diervoeders, die in strijd zouden zijn met inter-

nationale verplichtingen. Aanvaarding van het voorstel moet op korte termijn leiden tot

hervatting van de toelatingsprocedures van GGO’s in de EU. Bij de uiteindelijke aanname van

de ontwerp-verordening na tweede lezing door het Europees Parlement zal Nederland voor

haar definitieve standpuntsbepaling de dan voorliggende verordeningen toetsen aan de criteria

van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, fraudebestendigheid en WTO-conformiteit."



6903/03 ADD 1 den/HF/ls 3
DG I    NL

3. Verklaring van de Britse delegatie

"Het Verenigd Koninkrijk verklaart dat de bestaande Gemeenschapswetgeving een degelijke
basis verschaft voor een geordende terugkeer naar de besluitvorming inzake het in de handel
brengen van producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan. Wij zijn ermee
ingenomen dat kan worden besproken welke verdere maatregelen wenselijk en haalbaar zijn
om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de consumenten over GGO's. Wij zien echter
geen noodzakelijk verband tussen dergelijke maatregelen en de effectieve werking van de
bestaande wetgeving. Het Verenigd Koninkrijk verzoekt de Gemeenschap met aandrang om
zo spoedig mogelijk weer besluiten uit hoofde van de huidige wetgeving aan te nemen.

Het Verenigd Koninkrijk is van oordeel dat haalbaarheid en uitvoerbaarheid van en
verenigbaarheid met onze internationale verplichtingen uit hoofde van het Protocol van
Cartagena inzake bioveiligheid de belangrijkste criteria zijn om de doeltreffendheid van
eventuele nieuwe maatregelen betreffende GGO's te evalueren. Het laatste criterium is
volgens ons van bijzonder belang voor ontwikkelingslanden die niet in staat zijn om te
voldoen aan eisen die veel verder gaan dan dergelijke verplichtingen. Het Verenigd
Koninkrijk is van oordeel dat de tekst waarover de Raad Milieu overeenstemming heeft
bereikt, niet op bevredigende wijze aan deze criteria voldoet.

Ten eerste kan de in de werkingssfeer opgenomen maatregel van traceerbaarheids- en
etiketteringsvoorschriften voor producten die van GGO's zijn afgeleid maar waarin het
genetisch gemodificeerd materiaal niet is terug te vinden, niet worden afgedwongen en kan
een dergelijke maatregel het vertrouwen van de consument schaden. Ten tweede, met
betrekking tot de drempelwaarden voor de onvoorziene aanwezigheid van GGO's die
aanleiding geven tot dergelijke voorschriften, is het Verenigd Koninkrijk van oordeel dat 1 %
de laagste waarde is die op dit ogenblik op betrouwbare wijze kan worden gerealiseerd en
opgespoord.

Ten derde, met betrekking tot de identificatie van GGO's in bulkladingen van landbouw-
grondstoffen, zijn wij van oordeel dat de EU-wetgeving verenigbaar moet zijn met onze
internationale verplichtingen uit hoofde van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid.

Het Verenigd Koninkrijk is van oordeel dat de tekst waarover de Raad overeenstemming heeft
bereikt, niet voldoende rekening houdt met deze punten. Derhalve hebben wij besloten om
tegen het gemeenschappelijk standpunt te stemmen."

______________________
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2001/0180 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

betreffende het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de goedkeuring van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de traceerbaarheid en
de etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met
genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoerders en

tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Indiening van het voorstel bij de Raad en het Europees Parlement
(COM(2001) 182 def. - 2001/0180(COD)) overeenkomstig artikel 95, lid 1, van het
Verdrag - 20 augustus 2001

Advies van het Comité van de Regio's - 16 mei 2002

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité - 21 maart 2002

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing - 3 juli 2002

Gewijzigd voorstel van de Commissie - 13 september 2002

Ten vervolge op het advies van het Europees Parlement heeft de Raad
overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag met gekwalificeerde
meerderheid zijn gemeenschappelijk vastgesteld op 17 maart 2003.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel bevat de volgende voorschriften teneinde te voorzien in een
geharmoniseerde communautaire kaderregeling voor de traceerbaarheid en de
etikettering van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en de traceerbaarheid
van met GGO's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders in alle fasen van het in
de handel brengen daarvan:

– De exploitanten passen systemen en procedures toe die het mogelijk maken na
te gaan van wie de producten zijn verkregen en aan wie ze ter beschikking zijn
gesteld.

– De exploitanten delen specifieke gegevens mee betreffende de aard van het
product, dit wil zeggen de identiteit (de eenduidige identificatienummers) van
de GGO's die het product bevat, c.q. of het product met GGO's is
geproduceerd.
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– De exploitanten bewaren bepaalde specifieke gegevens gedurende vijf jaar en
stellen deze op verzoek ter beschikking van de bevoegde instanties.

Het doel van dit communautaire kader is de nauwkeurige etikettering, de bewaking
van de milieueffecten en het uit de handel nemen van producten te vergemakkelijken.

3. COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK
STANDPUNT

3.1. Algemene opmerkingen

In het algemeen sluit het gemeenschappelijk standpunt qua structuur aan bij het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie en houdt het terdege rekening met de
amendementen van het Europees Parlement die in het gewijzigde voorstel van de
Commissie werden verwerkt. De Commissie kan het met het gemeenschappelijk
standpunt, dat bij gekwalificeerde meerderheid werd goedgekeurd, eens zijn.

3.2. Door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen

Op zijn plenaire zitting van 3 juli 2002 heeft het Europees Parlement
29 amendementen aangenomen. Van deze amendementen werden er 12 (de
amendementen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 29, 30, 31, 35 en 47) hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk, hetzij in beginsel in het gewijzigde voorstel van de Commissie
verwerkt. Voorts zijn nog 3 amendementen (amendementen 2, 6 en 52) gedeeltelijk
of naar de geest in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt, wat het totaal op 15
brengt.

De resterende 14 amendementen (amendementen 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 32 &
33, 39, 48, 50, 51 en 55) werden noch in het gewijzigd voorstel van de Commissie
noch in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. Deze amendementen werden niet
gevolgd om redenen die samenhangen met juridische coherentie en
wetgevingstechniek; duidelijkheid van de technische terminologie; praktische
toepasbaarheid, haalbaarheid en handhavingsmogelijkheid; en vermijding van het
leggen van een te zware administratieve last op de exploitanten en de nationale
instanties.

3.2.1. Amendementen van het Parlement die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel
werden overgenomen en in het gemeenschappelijk standpunt werden verwerkt

De amendementen 9, 10, 11 en 13 resulteren in een nuttige verduidelijking van de
definities van ‘genetisch gemodificeerd organisme’, ‘exploitant’, ‘levensmiddel’ en
‘voorverpakt product’. Deze amendementen werden onverkort overgenomen in de
punten 1, 5, 7 respectievelijk 12 van artikel 3 van het gemeenschappelijk standpunt.

De werkingssfeer van het voorstel omvat producten die GGO's bevatten of daaruit
bestaan en die ‘in de handel worden gebracht’, maar geen activiteiten die
plaatsvinden in een ingeperkte ruimte. Amendement 12 sluit dan ook terecht
activiteiten die vallen onder ‘ingeperkt gebruik’ uit van de definitie van ‘in de handel
brengen’. Hiermee is rekening gehouden in artikel 3, punt 10, van het
gemeenschappelijk standpunt, waar nu gebruik wordt gemaakt van de complete
definitie van ‘in de handel brengen’ zoals gegeven in artikel 2, punt 4, van Richtlijn
2001/18/EG. Voorts wordt verduidelijkt dat de omschrijving van ‘in de handel
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brengen’ zoals omschreven in de specifieke communautaire regelgeving uit hoofde
waarvan een product is toegelaten, van toepassing is.

Amendement 14 voorziet in de mogelijkheid om de etikettering van producten die
GGO's bevatten, uit te breiden met een uitdrukkelijke vermelding van de naam van
het gewas of het GGO op het etiket. Dit doet in wezen geen afbreuk aan het
voorschrift van Richtlijn 2002/18/EG en een bepaling terzake is toegevoegd aan
artikel 4, lid 6, van het gemeenschappelijk standpunt.

Amendement 29 voegt een extra bepaling toe aan de standaardformulering inzake
inspecties en controlemaatregelen van artikel 9, lid 1, van het oorspronkelijke
voorstel van de Commissie, en deze toevoeging is gedeeltelijk aanvaard. De woorden
‘met inbegrip van steekproeven en (kwalitatieve en kwantitatieve) tests’ werden
toegevoegd aan artikel 9, lid 1, van het gemeenschappelijk standpunt omdat de
genoemde maatregelen een integrerend onderdeel van inspecties en controle-
maatregelen kunnen vormen. De toevoeging van een verwijzing naar risico-
beoordelingen in het amendement werd niet behouden omdat inspecties en
controlemaatregelen een zaak zijn van risicobeheer en niet van risicobeoordeling.

De Commissie erkent ook dat het nodig is, de lidstaten bij de ontwikkeling van
richtsnoeren te betrekken en een formulering overeenkomstig amendement 30,
waarin met het oog daarop naar een comitéprocedure wordt verwezen, is aan
artikel 9, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt toegevoegd. Amendement 47
verwijst naar de werkzaamheden van bevoegde instanties waarmee bij het opstellen
van de richtsnoeren rekening moet worden gehouden, en ook dit aspect is in het
artikel verwerkt.

Amendement 31 noemt een aanvullende maatregel (de instelling van een register) ten
behoeve van inspecties en controles. In de instelling van registers voor
sequentiegegevens en referentiematerialen voor GGO's is reeds voorzien krachtens
artikel 31, lid 2, van Richtlijn 2001/18/EG en artikel 30 van het voorstel betreffende
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. Met dit doel is een
verwijzing naar deze registers toegevoegd aan de 8e overweging van het
gemeenschappelijk standpunt.

Amendement 35 onderstreept terecht het belang van de beschikbaarheid van juiste
informatie om de keuzevrijheid van de consument te garanderen, en dit aspect is
verwerkt in de 4e overweging van het gemeenschappelijk standpunt.

Amendement 24 verwijst naar de situatie waarin uit hoofde van communautaire
wetgeving ten behoeve van de traceerbaarheid van producten reeds in een
nummering van partijen of zendingen is voorzien. De desbetreffende ontheffing, die
bedoeld is om de administratieve lasten voor de exploitanten te verlichten, is in
artikel 6, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt door de
toevoeging van de volgende bepaling: ‘Dit artikel is niet van toepassing op de eerste
fase van het in de handel brengen van een product noch op de eerste vervaardiging of
de herverpakking van een product’.
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3.2.2. Amendementen van het Parlement die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel
werden overgenomen maar niet in het gemeenschappelijk standpunt werden verwerkt

Alle amendementen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel werden
overgenomen, zijn hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk, hetzij in beginsel in het
gemeenschappelijk standpunt verwerkt.

3.2.3. Amendementen van het Parlement die door de Commissie niet in haar gewijzigd
voorstel werden overgenomen maar wel in het gemeenschappelijk standpunt werden
verwerkt

In samenhang met de doelstellingen en tenuitvoerlegging van het voorstel op het stuk
van veiligheidsmaatregelen maken de amendementen 2 en 6 melding van het
voorzorgsbeginsel. Op te merken valt dat het voorzorgsbeginsel verband houdt met
beslissingen ten aanzien van het risicobeheer van de producten, maar niet met het
functioneren van de kaderregeling inzake traceerbaarheid. Om deze reden kon de
Commissie het niet eens zijn met de opneming van deze amendementen in haar
gewijzigd voorstel.

De Commissie is wel van mening dat traceerbaarheid de toepassing van andere
maatregelen zoals monitoring en het uit de handel nemen van producten
vergemakkelijkt en zo bijdraagt tot de veiligheid. In deze context werd daarom een
verwijzing naar het voorzorgsbeginsel in de 3e overweging van het
gemeenschappelijk standpunt verwerkt.

Amendement 52 beklemtoont onder meer de noodzaak van consistentie met het
voorstel betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders voor
wat betreft de drempelwaarden voor van GGO's afgeleide materialen, en stelt dat die
drempelwaarden moeten worden verlaagd wanneer de vooruitgang van wetenschap
en techniek dit mogelijk maakt. De Commissie kon dit amendement niet aanvaarden
omdat de drempelwaarden ook van toepassing moeten zijn op GGO's en niet alleen
op met GGO's geproduceerde materialen. Bovendien was de Commissie van mening
dat moest worden voorzien in de mogelijkheid om niet alleen lagere maar in
voorkomend geval ook hogere drempelwaarden vast te stellen in het licht van
wetenschappelijke en technologische alsook sociaal-economische ontwikkelingen.

Toch kan de Commissie het eens zijn met de toevoeging van een verwijzing naar de
drempelwaarden uit hoofde van het voorstel betreffende genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders, omdat het hier zowel producten betreft die GGO's
bevatten als producten die met GGO's zijn geproduceerd. De 10e overweging van het
gemeenschappelijk standpunt komt hieraan tegemoet.

3.3. Nieuwe door de Raad in het gemeenschappelijk standpunt aangebrachte
wijzigingen en standpunt van de Commissie terzake

Naast de bovengenoemde veranderingen heeft de Raad nog diverse andere
wijzigingen aangebracht. Vele daarvan beogen een verduidelijking van de tekst,
hoewel in andere gevallen sprake is van wijzigingen van wezenlijke aard. De
Commissie gaat akkoord met de hierna vermelde wijzigingen. De hierna besproken
wijzigingen omvatten niet de veranderingen die zijn aangebracht naar aanleiding van
de amendementen van het Europees Parlement en die reeds werden behandeld in de
punten 3.2.1 en 3.2.3.
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Overwegingen van het gemeenschappelijk standpunt

Van Richtlijn 2001/18/EG wordt in de 1e overweging gemakshalve de verkorte titel vermeld,
aangezien in de voetnoot wordt verwezen naar de plaats in het Publicatieblad waar de
volledige titel kan worden gevonden. De verwijzing naar de voorgestelde wijziging van de
richtlijn bij de verordening betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders werd geschrapt met het oog op de juridische juistheid.

In de Engelse versie is het woord ‘therefore’ aan de laatste zin van de 2e overweging
toegevoegd omdat dit taalkundig juister is.

De 3e overweging verwijst in samenhang met onverwachte schadelijke milieueffecten
uitdrukkelijk naar ecosystemen. In de Engelse versie is het woord ‘to’ in de eerste zin
vervangen door ‘on’ omdat dit taalkundig juister is.

Met het oog op de juridische juistheid is in de 4e overweging de volledige titel van de
toekomstige verordening betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders toegevoegd; in een voetnoot is een verwijzing naar de officiële vindplaats
opgenomen. In de Engelse versie zijn ter verduidelijking de woorden ‘to enable’ toegevoegd
vóór ‘control and verification of labelling claims’.

In de Engelse versie is in de 6e overweging het lidwoord ‘the’ toegevoegd voor ‘appropriate
traceability’ omdat dit taalkundig juister is.

Er werd een nieuwe 7e overweging toegevoegd om te verduidelijken dat de bepalingen ook
van toepassing zijn op voeders voor niet voor de voedselproductie bestemde dieren, in het
bijzonder dus ook voor gezelschapsdieren.

De 7e overweging van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt de 8e
overweging.

De 8e overweging van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt de 9e
overweging

De 9e overweging van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt de 10e
overweging. Er is extra tekst toegevoegd om het verband met de verordening betreffende
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op het stuk van drempelwaarden te
benadrukken.

De 10e overweging van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt de 11e
overweging, na een aanpassing met het oog op de juridische juistheid conform artikel 10.

De 11e overweging van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt de 12e
overweging. Hier (en overal elders in de tekst) is het woord ‘identificatiecode’ vervangen
door ‘identificatienummer’ met het oog op de overeenstemming met Richtlijn 2001/18/EG.

De 12e overweging van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt de 13e
overweging
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Artikelen van het gemeenschappelijk standpunt

Artikel 1 (Doelstellingen)

– Vervanging van de oorspronkelijke titel ‘voorwerp’ door het nauwkeurigere
‘doelstellingen’;

– Vervanging van ‘milieutoezicht’ door ‘toezicht op de gevolgen voor (het) milieu’ ter
verduidelijking;

– Toevoeging van de letter ‘s’ aan het woord ‘objective’ omdat dit taalkundig juister is
(betreft alleen de Engelse versie);

– Toevoeging van ‘, indien van toepassing, voor de gezondheid’;

– Toevoeging van ‘de uitvoering van passende risicobeheersingsmaatregelen’; en

– Kwalificering van ‘het uit de handel nemen van producten’ door de toevoeging van ‘,
zo nodig,’.

Artikel 2 (Werkingssfeer)

– Schrapping van de vermelding van voedselingrediënten, voedingsmiddelenadditieven
en aroma's uit artikel 2, lid 1, onder b), dat betrekking heeft op met GGO's
geproduceerde levensmiddelen, gezien het feit dat de genoemde categorieën vallen
onder de definitie van levensmiddelen (artikel 3, lid 7). Het betreft een louter
redactionele wijziging die de werkingssfeer van het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie ongewijzigd laat;

– Vervanging van ‘voedermiddelen, mengvoeders en diervoederadditieven’ door
‘diervoeders’ in artikel 2, lid 1, onder c), dat betrekking heeft op met GGO's
geproduceerde diervoeders, gezien het feit dat de eerstgenoemde categorieën vallen
onder de definitie van diervoerders. Het betreft een louter redactionele wijziging die
de werkingssfeer van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie ongewijzigd
laat; en

– Toevoeging van een juridisch correcte verwijzing naar Verordening (EEG)
nr. 2309/93.

Artikel 3 (Definities)

– Toevoeging van ‘GGO’ na ‘genetisch gemodificeerd organisme’ in artikel 3, punt 1,
ten behoeve van de duidelijkheid en de juridische juistheid;

– Vervanging van ‘eenduidige code’ door ‘eenduidig identificatienummer’ (artikel 3,
punt 4) met het oog op de consistentie met Richtlijn 2001/18/EG;

– Vervanging van ‘een persoon’ door ‘een natuurlijke persoon of een rechtspersoon’
(artikel 3, punt 5) omdat deze standaardformulering algemeen gebruikelijk is bij de
juridische omschrijving van ‘persoon’;

– Toevoeging van een definitie van ‘eindverbruiker’ (nieuw artikel 3, punt 6), gezien
het feit dat deze term voorkomt in artikel 3, punt 5 en artikel 4, lid 6, onder b);
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– De definitie van ‘voedingsmiddel’ (artikel 3, punt 6, van het oorspronkelijke voorstel
van de Commissie) wordt de definitie van ‘levensmiddel’ van artikel 3, punt 7;

– Toevoeging van een definitie van ‘ingrediënt’ (nieuw artikel 3, punt 8) gezien het feit
dat deze term voorkomt in artikel 5, lid 1, onder a) en c);

– Schrapping van de definities van ‘levensmiddelenadditief’, ‘aroma’, ‘diervoeder’ of
‘veevoeder’, ‘mengvoeders’, ‘voedermiddelen’ en ‘diervoederadditieven’ (artikel 3,
punten 7, 8, 9, 10, 11 en 12, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie)
gezien het feit dat deze termen niet voorkomen in het gemeenschappelijk standpunt
(zie toelichting bij artikel 2 hierboven);

– De definitie van ‘in de handel brengen’ (artikel 3, punt 13, van het oorspronkelijke
voorstel van de Commissie) wordt artikel 3, punt 10;

– De definitie van ‘de eerste fase van het in de handel brengen van een product’
(artikel 3, punt 14, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie) wordt
artikel 3, punt 11; en

– De definitie van ‘voorverpakt product’ (artikel 3, punt 15, van het oorspronkelijke
voorstel van de Commissie) wordt artikel 3, punt 12.

Artikel 4 (Traceerbaarheids- en etiketteringsvoorschriften voor uit GGO's bestaande of
GGO's bevattende producten)

– Vervanging van de titel ‘Traceerbaarheids- en etiketteringsvoorschriften voor
GGO's’ in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie door ‘Traceerbaarheids-
en etiketteringsvoorschriften voor uit GGO's bestaande of GGO's bevattende
producten’ met het oog op de consistentie van het document als geheel;

– Onderverdeling en herstructurering van het artikel in afzonderlijke rubrieken getiteld
‘Traceerbaarheid’, ‘Etikettering’ en ‘Ontheffingen’ ten behoeve van de duidelijkheid;
en

– Wijziging van de volgorde en de kopjes van de leden en alinea's conform de nieuwe
structuur.

A. Traceerbaarheid

– Artikel 4, lid 2, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt
artikel 4, lid 1, en het woord ‘schriftelijk’ wordt - met het oog op de
rechtszekerheid - toegevoegd in samenhang met de mededeling van gegevens;

– In artikel 4, lid 1, onder b), wordt ‘codes’ vervangen door ‘identificatie-
nummers’ ten behoeve van de overeenstemming met Richtlijn 2001/18/EG;

– Artikel 4, lid 3, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt
artikel 4, lid 2, en het woord ‘schriftelijk’ wordt - met het oog op de
rechtszekerheid - toegevoegd in samenhang met de mededeling van gegevens;

– Artikel 4, lid 2, tweede alinea, van het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie wordt artikel 4, lid 3. De tekst van deze alinea, die voorziet in een
ontheffing van de traceerbaarheidsvoorschriften van artikel 4, lid 1, onder b),
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voor uit GGO's bestaande of GGO's bevattende producten die bestemd zijn om
als levensmiddel of als diervoeder of voor be- of verwerking te worden
gebruikt, wordt vervangen door:

 ‘Voor producten die geheel of gedeeltelijk uit mengsels van GGO's bestaan en
bestemd zijn om uitsluitend en rechtstreeks als levensmiddel of als diervoerder
of voor be- of verwerking te worden gebruikt, mag de in lid 1, onder b),
bedoelde informatie vervangen worden door een gebruiksverklaring van de
exploitant in combinatie met een lijst van de eenduidige identificatienummers
van alle GGO's die voor die mengsels zijn gebruikt.’

Op te merken valt dat de woorden ‘welke het product kan bevatten’ in de tekst
van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werden vervangen door de
woorden ‘die voor die mengsels zijn gebruikt’. De Commissie heeft een
uitgesproken voorkeur voor de oorspronkelijke formulering maar kan de
alternatieve formulering die in het gemeenschappelijk standpunt wordt
gebruikt, accepteren met het oog op het bereiken van algehele
overeenstemming;

– Bijkomende verwijzing naar ‘gegevens ... bewaren’ in artikel 4, lid 4, en
vervanging van het woord ‘persoon’ door ‘exploitant’ (waarvan in artikel 3,
punt 5, een definitie is gegeven); en

– Vervanging van het woord ‘are’ door ‘shall be’ in artikel 4, lid 5, met het oog
op de juridische juistheid (betreft alleen de Engelse versie).

B. Etikettering

– Artikel 4, lid 1, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie met
betrekking tot voorverpakte producten die uit GGO's bestaan of GGO's
bevatten, wordt artikel 4, lid 6, onder a);

– Er wordt een nieuwe littera b) toegevoegd met betrekking tot niet-
voorverpakte producten die uit GGO's bestaan of GGO's bevatten; en

– Er wordt een nieuwe littera toegevoegd om op het stuk van de overige
communautaire voorschriften inzake etikettering in een soortgelijke benadering
te voorzien als inzake traceerbaarheid (zie artikel 4, lid 5), overeenkomstig de
structuur van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.

C. Ontheffingen

– Toevoeging van nieuwe bepalingen (artikel 4, leden 7 en 8) betreffende
ontheffingen voor toevallig aanwezige sporen van GGO's, overeenkomstig de
drempelwaarden zoals vastgesteld in het voorstel betreffende genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (artikel 4, lid 8) en Richtlijn
2001/18/EG (artikel 4, lid 7). Deze bepalingen vervangen artikel 6, lid 3, van
het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en verwijzen naar de
desbetreffende artikelen van het voorstel betreffende genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders en Richtlijn 2001/18/EG betreffende
drempelwaarden.
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Artikel 5 (Traceerbaarheidsvoorschriften voor met GGO's geproduceerde producten die in
levensmiddelen of diervoeders worden gebruikt)

– Vervanging van de titel ‘Traceerbaarheidsvoorschriften voor met GGO's
geproduceerde producten’ in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie door
‘Traceerbaarheidsvoorschriften voor met GGO's geproduceerde producten die in
levensmiddelen of diervoeders worden gebruikt’ met het oog op de consistentie van
de tekst als geheel;

– In artikel 5, lid 1, wordt met het oog op de rechtszekerheid het woord ‘schriftelijk’
toegevoegd in samenhang met het meedelen van gegevens. In de Engelse versie
wordt met het oog op de rechtszekerheid het woord ‘operators’ vervangen door ‘the
operator’.

– Schrapping van de woorden ‘, met inbegrip van additieven en aroma's,’ uit artikel 5,
lid 1, onder a), overeenkomstig de weglatingen uit artikel 2, lid 1, onder b), en
artikel 3, punten 7 en 8, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie,
aangezien bedoelde stoffen vallen onder de definitie van ‘levensmiddel’ van
artikel 3, punt 7.

– Bijkomende verwijzing naar ‘gegevens ... bewaren’ in artikel 5, lid 2, en vervanging
van het woord ‘persoon’ door ‘exploitant’ (waarvan in artikel 3, punt 5 een definitie
is gegeven); en

– Toevoeging van een nieuwe bepaling (artikel 5, lid 4) betreffende ontheffingen voor
toevallig aanwezige sporen van GGO's, overeenkomstig de drempelwaarden zoals
vastgesteld in het voorstel betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders. Deze bepaling vervangt artikel 6, lid 4, van het oorspronkelijke voorstel
van de Commissie en verwijst naar de desbetreffende artikelen van het voorstel
betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Artikel 6 (Ontheffingen)

– Artikel 6, lid 1, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie is behouden in
artikel 6 van het gemeenschappelijk standpunt. Wel is daaraan een extra alinea
toegevoegd, namelijk een specifieke bepaling betreffende producten in de eerste fase
van het in de handel brengen (zoals uiteengezet in punt 3.2.1 van deze toelichting). In
de Engelse versie zijn voor de duidelijkheid de woorden ‘retain’ en ‘retained’
vervangen door ‘hold’ en ‘held’. De nieuwe tekst houdt ook rekening met de nieuwe
structuur van de desbetreffende leden van artikel 4;

– Schrapping van artikel 6, lid 2, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie,
dat overbodig is geworden omdat de eindgebruiker niet valt onder de definitie van
‘exploitant’ (artikel 3, punt 5);

– Schrapping van artikel 6, lid 3, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie,
dat is vervangen door artikel 4, leden 7 en 8; en

– Schrapping van artikel 6, lid 4, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie,
dat is vervangen door artikel 5, lid 4.
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Artikel 7 (Wijziging van Richtlijn 2001/18/EG)

– In de Engelse versie is het woord ‘is’ vervangen door ‘shall be’, wat juridisch juister
is; en

– Aan artikel 7 is een nieuw lid 2 toegevoegd met het oog op de consistentie met de
drempelwaarden zoals vastgesteld in het voorstel betreffende genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Artikel 8 (Eenduidige identificatienummers)

– Vervanging van de titel ‘Eenduidige codes’ in het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie door ‘Eenduidige identificatienummers’ (zoals overal elders in de tekst)
met het oog op de consistentie met Richtlijn 2001/18/EG; en

– Overheveling van de verwijzing naar ontwikkelingen in de internationale fora van de
litterae a) en b) naar een afzonderlijke alinea ter vermijding van overtollig
woordgebruik.

Artikel 9 (Inspectie- en controlemaatregelen)

– Uitdrukkelijke vermelding van inspecties en controles ten aanzien van het
voorhanden hebben van een product (artikel 9, lid 1) om te benadrukken dat deze
maatregelen van toepassing zijn op producten die zich in opslaginstallaties bevinden;
en

– Toevoeging, in artikel 9, lid 2, van de nationale bevoegde autoriteiten aan de lijst van
instanties met de werkzaamheden waarvan rekening moet worden gehouden bij het
opstellen van richtsnoeren inzake bemonstering en tests.

Artikel 10 (Comité)

– De tekst is aangepast en de formuleringen zijn afgestemd op Besluit 1999/468/EG
met het oog op de juridische juistheid.

Artikel 11 (Sancties)

– Schrapping van de woorden ‘de bepalingen van’, aangezien deze overbodig zijn bij
de verwijzing naar de verordening;

– De verwijzing naar de ‘180e dag’ na de ‘bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen’ is om juridische redenen geschrapt uit de tekst en
ondergebracht in een voetnoot; en

– In de Engelse versie werden de woorden ‘at the latest’ om taalkundige redenen
vervangen door ‘not later than’.

Nieuw artikel 12 (Toetsingsclausule)

– Toevoeging van een nieuw artikel dat het mogelijk maakt, de toepassing van de
verordening te toetsen en deze in voorkomend geval te wijzigen, in het bijzonder wat
betreft de ontheffing waarin artikel 4, lid 3, voorziet.
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Artikel 13 (Inwerkingtreding)

– Het woord ‘Gemeenschappen’ is vervangen door het juridisch juiste ‘Unie’; en

– Toevoeging van een bepaling betreffende de inwerkingtreding van de verordening
(zie bijlage I).

4. CONCLUSIE

– De meeste door de Raad aangebrachte wijzigingen vergroten de consistentie en
samenhang van het oorspronkelijke voorstel, vooral wat betreft de relaties -
met name op het stuk van de drempelwaarden - met Richtlijn 2001/18/EG en
het voorstel betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders. Hoewel de Commissie haar oorspronkelijke formulering van
artikel 4, lid 3 (artikel 4, lid 2, van het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie) verkiest, kan zij de alternatieve formulering die in het
gemeenschappelijk standpunt wordt gebruikt, accepteren als op die manier
algehele overeenstemming kan worden bereikt.

– De Commissie steunt derhalve het gemeenschappelijk voorstel.

5. VERKLARINGEN VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

De Commissie erkent dat het bijzonder wenselijk is dat deze verordening en de
verordening inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
terzelfder tijd in werking treden, gezien het verband dat tussen beide verordeningen
bestaat. Zij kan derhalve de verklaring van de Raad (zie bijlage I) onderschrijven. De
Commissie stelt evenwel dat deze verklaring de inwerkingtreding van de ene of de
andere verordening niet in de weg mag staan.
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BIJLAGE I

Verklaring van de Raad en de Commissie betreffende artikel 13

"Gezien het verband tussen de onderhavige verordening en de verordening inzake genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders zijn de Raad en de Commissie het erover eens
dat de twee verordeningen op hetzelfde tijdstip van toepassing moeten worden. De
Commissie zal er derhalve naar streven de in artikel 8, onder a), bedoelde maatregel op het
juiste moment na de inwerkingtreding van genoemde verordening inzake levensmiddelen en
diervoeders aan te nemen en bekend te maken in het Publicatieblad."

_____________


