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Betreft: Tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake GGO

1. “Co-existentie”-wetgeving: In haar verslag inzake de co-existentie van genetisch 
gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw (april 2009) 
deelt de Commissie mede dat slechts 15 lidstaten specifieke wetgeving inzake co-
existentie hebben aangenomen. Is dit aantal inmiddels gegroeid? Zijn er lidstaten waar 
GGO worden verbouwd en die geen co-existentiewetgeving hebben? Beschikt Spanje, 
het EU-land met het hoogste percentage GGO-culturen in de EU, inmiddels over co-
existentiewetgeving ?

Richtlijn 2001/18 luidt als volgt: “Levende organismen die in kleine of grote 
hoeveelheden bij wijze van experiment of om commerciële redenen in het milieu 
worden geïntroduceerd, kunnen zich in het milieu voortplanten, nationale grenzen 
overschrijden en van invloed zijn in andere lidstaten; de gevolgen van zo'n introductie 
in het milieu kunnen onomkeerbaar zijn.” (overweging 4) en “Er moet voor worden 
gezorgd dat GGO's als product of in producten, waarvoor uit hoofde van deel C van 
deze richtlijn toestemming is verleend, in alle stadia van het in de handel brengen 
traceerbaar zijn.” (Overweging 42)

Tegelijkertijd wordt in verordening 1829/2003 herhaaldelijk gewag gemaakt van het 
recht van consumenten en boeren een gefundeerde keuze te maken. Hetzelfde deden 
de Raad van ministers van milieu in december 2008 en Commissaris Dalli in een 
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aantal van zijn toespraken met betrekking tot GGO.
In haar nieuwe aanbeveling inzake richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale 
co-existentiemaatregelen om de onbedoelde aanwezigheid van ggo’s in conventionele 
en biologische gewassen te vermijden van juli 2010 stelt de Commissie dat 
“maatregelen om de onbedoelde aanwezigheid van ggo’s in conventionele en 
biologische gewassen te vermijden, op het niveau van de lidstaten moeten worden 
vastgesteld”. Op welke wijze streeft de Commissie tegen deze achtergrond naar betere 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/18? Overweegt zij de bepaling van “co-
existentiemaatregelen” wettelijk bindend te maken?      

2. Doorzichtigheid: Kan de Commissie, gelet op artikel 25, lid 4 van richtlijn 2001/18 
en het arrest dat het HvJ in februari 2009 heeft gewezen in zaak C-552/07 uitleggen 
hoeveel lidstaten een openbaar register hebben geopend met nauwkeurige 
gegevens over de plaats van introductie en welke lidstaten dit niet hebben gedaan? 
Welke maatregelen overweegt de Commissie ter verbetering van de situatie?

3. Besmetting: In haar co-existentieverslag uit 2009 stelt de Commissie in hoofdstuk 
7.2: “In de meeste lidstaten zijn de co-existentiemaatregelen zo opgevat dat 
overschrijding van de etiketteringsdrempel (0,9 % GGO’s) in levensmiddelen en 
diervoeders wordt vermeden.” Tegelijkertijd wordt in verordening 1829/2003 bepaald 
dat GGO-voedsel geëtiketteerd moet zijn met uitzondering van “levensmiddelen die 
materiaal bevatten dat geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaat of daarmee is 
geproduceerd, in een verhouding van niet meer dan 0,9 % van ieder van de 
voedselingrediënten, noch op levensmiddelen die bestaan uit één ingrediënt, mits de 
aanwezigheid van dat materiaal onvoorzien of technisch niet te voorkomen is.” Co-
existentiemaatregelen die streven naar een besmettingspercentage van 0,9% resulteren 
in opzettelijke besmetting die niet meer als onvoorzien kan worden beschouwd. 
Is de situatie in de lidstaten intussen beter? Is de Commissie het eens met de opvatting 
dat co-existentiemaatregelen om te voldoen aan de eisen in verordening 1829/2003 
moeten streven naar voorkoming van besmettingen? 


