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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0813/2008 ingediend door John Brian (Britse nationaliteit), 
over vermeende inbreuken op de algemene beginselen betreffende de 
activiteit van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in 
verband met het onderzoek naar de toepassingen van genetisch 
gemanipuleerde voedingswaren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden heeft nagelaten om de belangen van de Europese burgers te beschermen, de 
consumentenbescherming te garanderen, en te zorgen voor onafhankelijk wetenschappelijk 
advies. Indiener stelt dat de EFSA bij het onderzoek naar de toepassingen van genetisch 
gemanipuleerde voedingswaren of oogsten haar oordeel baseert op gegevens die zijn verstrekt 
door de aanvragers, wat volgens indiener selectief en tendentieus is. Indiener kritiseert ook de 
ondoorzichtige manier waarop de EFSA de dossiers beoordeelt en geeft als zijn mening te 
kennen dat de gegevens in zo’n aanvraag aan nauwkeurig openbaar onderzoek moeten 
worden onderworpen. Indiener vraagt het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de 
EFSA de hoogste normen van wetenschapsethiek hanteert in haar panel voor genetisch 
gemanipuleerde organismen (GGO’s) en bij het bestuderen van GGO-aanvragen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het Europees Agentschap voor voedselveiligheid (EFSA), zoals opgericht bij Verordening 
(EG) nr. 178/2002, is een wetenschappelijk orgaan dat onafhankelijk is van de instellingen 
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van de Unie,1 en heeft als belangrijkste missie wetenschappelijk advies te verstrekken voor de 
wetgeving en het beleid van de Gemeenschap op alle terreinen die direct of indirect op de 
voedsel- en voederveiligheid van invloed zijn.

Volgens de wetgeving inzake de EFSA hebben een wetenschappelijk comité en tien 
wetenschappelijke panels, elk op hun eigen bevoegdheidsgebied, tot taak wetenschappelijke
adviezen aan de Autoriteit uit te brengen. Een daarvan is het GGO-panel. De leden van het 
comité en de panels zijn onafhankelijke deskundigen, die geselecteerd worden na een oproep 
tot het indienen van blijken van belangstelling en benoemd worden door de raad van bestuur 
van de EFSA. Het huishoudelijk reglement en de richtsnoeren voor verklaringen omtrent 
belangen, de instelling van het Wetenschappelijk Comité en de Panels en 
uitvoeringsmaatregelen inzake transparantie en geheimhouding en inzake verklaringen 
omtrent belangen zijn te vinden op de website van de EFSA. De wetenschappelijke panels 
kunnen ad-hocdeskundigen inschakelen in werkgroepen van deskundigen, die een bijdrage 
leveren aan het voorbereidende werk van de panels en op wie hetzelfde huishoudelijk 
reglement van toepassing is als op de panelleden.

De leden van de wetenschappelijke panels en ad-hocdeskundigen zijn verplicht jaarlijks 
schriftelijk een verklaring af te leggen omtrent hun belangen, waarin zij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden van invloed zouden kunnen zijn op hun werk voor het panel.
Deze verklaringen worden gepubliceerd op de website van de EFSA. De verklaringen omtrent 
belangen van werkgroepleden worden eveneens gepubliceerd. Daarnaast moeten deskundigen 
op elke vergadering de belangen kenbaar maken die geacht zouden kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid ten aanzien van de onderwerpen die op de agenda staan. Dit 
wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering, die eveneens op de website worden 
gepubliceerd. Gezien het feit dat alle wetenschappers die deel uitmaken van het 
wetenschappelijk comité en de wetenschappelijke panels, op diverse manieren belangen 
hebben ten aanzien van hun werkgebied, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen 
belangen en belangenconflicten.

Het GMO-panel van de EFSA evalueert de studies die door de aanvragers worden ingediend.
De milieurisicobeoordeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met vergaande criteria 
overeenkomstig de beginselen van Bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG. Het soort studie dat 
kan worden ingediend wordt gedefinieerd op grond van de bepalingen in Richtlijn 
2001/18/EG en Verordening 1829/2003, die eisen dat gedetailleerde informatie2 wordt
verstrekt overeenkomstig de door de EFSA gepubliceerde richtsnoeren voor de 
risicobeoordeling van GGO’s. In het kader van de evaluatie daarvan is de Autoriteit ook 
bevoegd om aanvullende informatie te vragen en kan zij altijd verzoeken te worden bijgestaan 
door de voedsel- en warenautoriteit van een van de lidstaten. Bovendien controleert het 
GMO-panel van de EFSA altijd de kwaliteit van de tests, die in principe moeten worden 
uitgevoerd door erkende laboratoria, die werken volgens de protocollen van goede 
                                               
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 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PB L 31 van 
1.2.2002.
2 Zie Bijlage III van Richtlijn 2001/18/EG voor een specificatie van de vereiste informatie.
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laboratoriumpraktijken en volgens de internationaal erkende standaards van de OESO. Tegen 
deze achtergrond wordt de lengte van een studie ter bepaling van de veiligheid van een 
product per geval bepaald.

Ook dient vermeld te worden dat de evaluatie door de EFSA van studies die worden 
aangevraagd, tot de gangbare praktijk behoort bij de risicobeoordeling in het kader van
toelatingsdossiers. Dit is niet alleen het geval voor de andere terreinen die onder de EFSA 
vallen, maar ook is het de gangbare praktijk bij instanties die op andere terreinen 
verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van toelatingsdossiers, zoals bijvoorbeeld het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA), en ook weerspiegelt dit de situatie die
internationaal gangbaar is. Bovendien dient men zich te realiseren dat de adviezen van de 
EFSA over GGO’s niet uitsluitend gebaseerd zijn op de verstrekte informatie, zoals de door 
de aanvrager ingediende dossiers, maar ook op studies die zijn uitgevoerd door onafhankelijke 
onderzoekers en waarover gepubliceerd is in wetenschappelijke tijdschriften, in artikelen die 
zijn onderworpen aan collegiale toetsing. Deze worden bij elk wetenschappelijk advies 
systematisch bestudeerd en gebruikt ter referentie.

De resultaten van de EFSA-beoordeling worden, samen met andere relevante factoren, 
meegenomen bij de daarop volgende risicomanagementbeslissing, die door de Commissie 
moet worden genomen in het kader van een regelgevingsprocedure die zorgt voor een nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten. 

Er dient op gewezen te worden dat deze stappen op een volledig transparante manier worden 
uitgevoerd en dat zowel de betreffende nationale autoriteit van de lidstaat1 als het publiek hier 
actief bij betrokken worden. Op grond van zowel Richtlijn 2001/18/EG als Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 wordt erin voorzien dat de informatie en de data die tijdens de 
vergunningsprocedure ontvangen zijn, voor het publiek toegankelijk zijn en dat het publiek 
opmerkingen kan indienen bij de Commissie ten behoeve van de risicobeoordeling en voordat
de toelatingsbeslissing wordt genomen.

Ten slotte: de bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en van het milieu is een 
van de hoogste prioriteiten van de Commissie en zij zet zich er volledig voor in te zorgen dat 
genetisch gemodificeerd zaad, voedsel en diervoeder uitsluitend worden toegelaten indien zij 
geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en dieren en voor het 
milieu. In dit kader heeft de Commissie volledig vertrouwen in het werk van de EFSA, een 
oordeel dat gedeeld wordt, zoals ook onlangs nog bleek, door de overgrote meerderheid van 
de lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie zal onverminderd doorgaan haar 
verantwoordelijkheden te vervullen ten aanzien van de implementatie van dit raamwerk, dat 
waarschijnlijk het meest stringente ter wereld is en dat we constant bewaken om het daar waar 
nodig verder te verbeteren.

                                               
1 Zie artikel 6, lid 4 en artikel 18, lid 4 van Verordening (EG) nr. 1829/2003. 


