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Betreft: De nieuwe richtsnoeren voor de beoordeling van de gezondheidsrisico's van ggo's

Een van de kernpunten van het debat over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) 
betreft de beoordeling van de risico's van ggo's voor gezondheid en milieu. Wat de 
beoordeling van de gezondheidsrisico's betreft eist Richtlijn 2001/18/EG in het bijzonder een 
evaluatie van de directe en indirecte langetermijneffecten en de cumulatieve effecten. Omdat 
de beoordelingen van de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) niet aan deze 
voorgeschreven eisen voldeden, drong de Raad van ministers van Milieu in december 2008 
unaniem aan op aanscherping van de risicobeoordeling van ggo's, een verzoek dat op de 
afgelopen Raad van 14 oktober 2010 werd herhaald. De Commissie nam in 2010 een voorstel 
aan om te preciseren welke gegevens ondernemingen de EFSA moeten verstrekken voor de 
evaluatie van de gezondheidsrisico's (Draft Commission Regulation on implementing rules 
concerning applications for authorisation of genetically modified food and feed in accordance 
with Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council and 
amending Regulations No (EC) 641/2004 and (EC) No 1981/2006). Het is de bedoeling dat 
dit voorstel voor het einde van het jaar wordt aangenomen volgens de comitologieprocedure.

Een deel van de wetenschappelijke wereld en meerdere lidstaten zijn van oordeel dat deze 
nieuwe richtsnoeren geen aanscherping van de beoordeling vormen, maar juist een 
afzwakking van de huidige eisen, die toch al ontoereikend werden geacht.

Zo wordt in de herziene richtsnoeren voorgesteld om niet systematisch onderzoeken naar de 
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voedingswaarde bij ratten te eisen. De onderzoeken die op dit moment voorhanden zijn – die 
dikwijls als vertrouwelijk werden beschouwd en pas na rechtszaken werden vrijgegeven –
laten evenwel statistisch significante biologische effecten zien bij ratten die ggo's hebben 
geconsumeerd, ook al was de groep ratten die bij deze onderzoeken werd gebruikt, te klein ten 
opzichte van de gebruikte controlegroepen en wordt de onderzoeksduur (90 dagen) als te kort 
beschouwd om resultaten te kunnen verkrijgen op grond waarvan de langetermijneffecten van 
ggo's beoordeeld kunnen worden. De betreffende ggo's zijn planten die insectendodende 
toxines produceren of die residuen van herbiciden bevatten. Voor pesticiden is een evaluatie 
gedurende 2 jaar vereist, terwijl voor ggo's slechts een evaluatie gedurende 90 dagen vereist 
is.
Is de Commissie, in de wetenschap dat miljoenen dieren ggo's zullen consumeren, van plan 
het aantal onderzochte ratten te verhogen en het onderzoek te verlengen tot 24 maanden, zoals 
bij pesticiden? En is zij van plan om voor ggo's reproductieve en transgenerationele 
toxicologische tests voor te schrijven?

Deze richtlijnen schieten bovendien te kort als het gaat om de statistische betrouwbaarheid 
van de toxiciteitsanalyses. De vraag of de betrouwbaarheid van de statistische tests 
geverifieerd moet worden, wordt alleen gesteld als uit de gebruikte toxicologische analyse 
blijkt dat er sprake is van vals positieve resultaten, en niet voor tests waarbij het vermoeden 
zou kunnen rijzen dat er sprake is van vals negatieve resultaten. En er wordt evenmin 
gepreciseerd hoe er met uitbijters moet worden omgegaan.

Daarnaast is de tekst over de hele linie soepeler geformuleerd en voor de aanvrager minder 
dwingend gemaakt, en wordt het bedrijf alle ruimte gelaten om zelf de te behalen 
beschermingsdoelstellingen, de definitie van schade of de aanvaardbaarheid van het risico te 
bepalen, terwijl dat zaken zijn waarover de wetgever moet beslissen.

Deze tekortkomingen en versoepelingen die in deze herziene richtlijnen worden voorgestaan, 
gaan lijnrecht in tegen de conclusies van de Raad van 2008 die om een versterking van de 
expertise vroeg, en tegen de eisen van Richtlijn 2001/18/EG. Ze leveren geen resultaten op 
waarvan de betrouwbaarheid onbetwistbaar is. Het is onaanvaardbaar dat deze tekst wordt 
aangenomen zonder dat er een breed, volledig transparant debat over is gevoerd.

Kan de Commissie uitleggen hoe zij meent dat deze nieuwe richtsnoeren beantwoorden aan 
de eisen van de Raad en hoe zij een aanscherping vormen van de evaluatie van het 
gezondheidsrisico van ggo's, in plaats van een versoepeling van de eisen ten aanzien van de 
bedrijven die ggo's op de markt brengen?

Om haar rol van risicobeheerder ten volle te kunnen vervullen moet de Commissie zich ervan 
vergewissen dat de risicobeoordeling correct wordt uitgevoerd. Zij moet in het bijzonder 
nagaan of in het advies van de EFSA de wetenschappelijke onzekerheden erkend en vermeld 
worden, zoals wordt voorgeschreven door Richtlijn 2001/18/EG. Waarom heeft de 
Commissie er niet op toegezien dat de voorschriften van Richtlijn 2001/18/EG met betrekking 
tot de evaluatie van de langetermijneffecten van ggo's worden toegepast? Waarom heeft de 
Commissie de EFSA nooit aan de tand gevoeld over het feit dat zij (op een enkel geval na) 
nog nooit een wetenschappelijke onzekerheid heeft vastgesteld, ook al zijn die nog zo talrijk 
in dit veld? Wat is de opvatting van de Commissie over haar rol van risicobeheerder en over 
de toepassing van het voorzorgsbeginsel op het terrein van ggo's? En tot slot, wat stelt de 
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Commissie voor om voor ggo's een betrouwbaar, onpartijdig en transparant expertiseproces 
zonder belangenconflicten te waarborgen?


