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Betreft: Verzoekschrift 0305/2010, ingediend door Carola Twardella (Duitse nationaliteit), 
over haar aanbeveling aan het Europees Parlement om het besluit te herzien 
waarbij het toestemming heeft gegeven voor de grootschalige teelt van ggo-
aardappelen door BASF en de verkoop van ggo maïs door Monsanto

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Europees Parlement zijn besluit te heroverwegen waarbij het 
toestemming heeft gegeven voor genetisch gemodificeerde aardappel- en maïsrassen. 
Indienster voert aan dat bekend is dat er in het algemeen bedenkingen bestaan ten aanzien van 
het gebruik van ggo's.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Een eerste aspect van het verzoekschrift houdt verband met de toestemming voor de teelt van 
de Amflora-aardappel. Om het publiek te informeren over de belangrijkste aspecten die 
verband houden met de toestemming voor de Amflora-aardappel, heeft de Commissie op 2 
maart jl. een document gepubliceerd met de titel "Questions and Answers on Genetically 
Modified Organisms (GMO's)" (vragen en antwoorden betreffende genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's))1. In dit document rechtvaardigt de Commissie haar besluit als volgt: "in 

                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&aged=0&language=D
E&guiLanguage=fr
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februari 2006 heeft de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een positief advies 
afgegeven over de teelt van deze zetmeelaardappel. Dit advies was een bevestiging van het 
positieve Zweedse advies dat dateert uit 2004. Sindsdien heeft de Commissie zeer zorgvuldig 
en zeer serieus nagedacht over de situatie. In het bijzonder heeft de Commissie tijdens haar 
Collegevergadering van 8 mei 2008 besloten de EFSA te vragen om een nieuw advies. Het 
doel daarvan was een nieuw en gezaghebbend advies te verkrijgen over het 
antibioticaresistent markergen (ARM-gen). Het College heeft ook aangegeven dat er in geval 
van een nieuw positief EFSA-advies dienovereenkomstig besluiten zouden moeten worden 
genomen.
Op 11 juni 2009 heeft EFSA, in samenwerking met wetenschappers van EMA en ECDC, een 
nieuw positief advies uitgebracht. Toen de analyse van dit advies werd afgerond, bevond de 
Commissie zich al in de overgangsperiode die was ontstaan door de vertraging in de 
uitvoering van het Verdrag van Lissabon. Er werd dan ook besloten dat het beter was deze 
toestemmingsprocedure voort te zetten wanneer de normale activiteiten onder het nieuwe 
College zouden kunnen worden hervat.
Gezien de grote aandacht die aan dit dossier werd besteed, gezien het feit dat er momenteel 
geen nieuwe wetenschappelijke publicaties zijn die nadere beoordeling verdienen, alsmede 
met het oog op de herhaalde wetenschappelijke adviezen, is het nu het juiste moment om deze 
toestemmingsprocedure te vervolgen. Dit is ook in overeenstemming met het principe van 
verantwoordelijke innovatie."

De toestemming voor de teelt van de Amflora-aardappel (Besluit 2010/135/EU) stelt nadere 
maatregelen voor risicobeheer en toezicht vast, om te waarborgen dat enigerlei potentiële 
negatieve effecten voor het milieu nauwlettend worden gevolgd en grondig worden 
aangepakt. 

In het kader van dit verzoekschrift is het ook het vermelden waard dat de Commissie al in de 
gelegenheid is geweest het Parlement te informeren over verscheidene aspecten van deze 
toestemmingen door verschillende parlementaire vragen te beantwoorden (zie in het bijzonder 
de antwoorden die zijn gegeven op de schriftelijke vragen 1956/10 en 2754/10).

Een tweede aspect van het verzoekschrift houdt verband met genetisch gemodificeerde 
maïsrassen van Monsanto.

Het is zinvol duidelijk te stellen dat, in tegenstelling tot de in het verzoekschrift besloten 
informatie, "MON 810" de enige genetisch gemodificeerde maïs is die momenteel 
commercieel in de EU wordt geteeld. De genetische modificatie van deze maïs is gericht op 
de bescherming tegen de Europese maïsboorder en heeft niets te maken met resistentie tegen 
het onkruidbestrijdingsmiddel Round Up.
De maïs is in 1998 goedgekeurd en momenteel zijn er meer dan 150 verschillende rassen van
deze genetisch gemodificeerde maïs die zijn geregistreerd in de gemeenschappelijke 
rassenlijst van de EU. Deze rassen worden geregistreerd door verschillende zaadbedrijven. 
Deze informatie toont aan dat zaadbedrijven de genetische modificatie wel degelijk via 
conventionele teelt introduceren in verschillende rassen die zijn aangepast aan de 
uiteenlopende agronomische omstandigheden van de regio's waar zij worden geteeld.
In 2009 werd MON810-maïs geteeld in vijf lidstaten: Spanje, Tsjechië, Roemenië, Portugal 
en Slowakije. Spanje bebouwt ca. 80 % van het totale EU-gebied dat wordt gebruikt voor de 
teelt van MON810 (ca. 100 000 ha). Daarentegen hebben zes lidstaten (Oostenrijk, Hongarije, 
Frankrijk, Griekenland, Duitsland en Luxemburg) beschermende maatregelen aangenomen en 
de teelt van de genetisch gemodificeerde maïs MON810 op hun grondgebied verboden.
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De procedure om de EU-toestemming te vernieuwen is momenteel gaande. EFSA heeft in 
augustus 2009 een positief advies aangenomen en de Commissie denkt momenteel na over de 
volgende stappen in overeenstemming met de comitologieprocedure.
Een derde aspect van het verzoekschrift houdt verband met de negatieve gevolgen die de teelt 
van ggo-gewassen kan hebben voor de conventionele of biologische productie.
De noodzaak om te waarborgen dat consumenten en producenten kunnen kiezen tussen 
conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde productie is een essentieel aspect van 
het EU-beleid. Dit is recentelijk nog geïllustreerd door de vaststelling van de Aanbeveling van 
de Commissie van 13 juli 2010 inzake richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale co-
ëxistentiemaatregelen om de onbedoelde aanwezigheid van ggo's in conventionele en 
biologische gewassen te vermijden1.
Punt 1.1 van deze Aanbeveling schetst het standpunt van de Commissie in deze kwestie:

"De teelt van ggo's in de EU heeft gevolgen voor de organisatie van de landbouwproductie.
Enerzijds doet de mogelijkheid van de onbedoelde aanwezigheid van genetisch 
gemodificeerde (gg) gewassen in niet-gg-gewassen (conventionele en biologische) de vraag 
rijzen hoe kan worden gegarandeerd dat de producent uit de verschillende productietypen kan 
kiezen. In beginsel moeten landbouwers de typen landbouwgewassen van hun keuze kunnen 
telen, of dat nu gg-, conventionele of biologische gewassen zijn. Deze mogelijkheid moet 
worden gecombineerd met de wens van sommige landbouwers en exploitanten dat wordt 
gegarandeerd dat hun gewassen de laagst mogelijke aanwezigheid van ggo's vertonen.

Deze kwestie hangt anderzijds ook samen met de keuzevrijheid van de consumenten. Om de 
Europese consumenten een keuze te bieden tussen gg- en niet-gg-levensmiddelen is niet 
alleen een behoorlijk functionerend tracerings- en etiketteringssysteem nodig, maar moet de 
landbouwsector de verschillende typen producten ook kunnen leveren. De mogelijkheid voor 
de levensmiddelenindustrie om de consumenten veel keuze te bieden gaat hand in hand met 
de mogelijkheid voor de landbouw om verschillende productiesystemen in stand te houden.

Door de accidentele aanwezigheid van ggo's die boven de in de EU-wetgeving vastgestelde 
tolerantiedrempel ligt, moet een gewas dat bedoeld was als een gewas zonder ggo's, worden 
geëtiketteerd als een gewas dat ggo's bevat2. Dit kan leiden tot inkomstenderving door een 
lagere marktprijs voor het gg-gewas of door problemen om het te verkopen. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid dat landbouwers extra kosten moeten maken voor 
monitoringsystemen en voor maatregelen om de vermenging van gg- en niet-gg-gewassen 
zoveel mogelijk te beperken.
De mogelijke inkomstenderving voor producenten van bijzondere landbouwproducten, zoals 
biologische producten, is niet noodzakelijk beperkt tot een overschrijding van de 
etiketteringsdrempel die in de EU-wetgeving is vastgesteld op 0,9 %. In sommige gevallen en 
afhankelijk van de vraag op de markt en de respectieve bepalingen van de nationale 
wetgevingen (sommige lidstaten hebben bijvoorbeeld nationale normen voor verschillende 
typen van "gg-vrije" etikettering ontwikkeld) kan de aanwezigheid van sporen van ggo's in 

                                               
1 PB C 200 van 22.7.2010, blz. 1. 
2 Overeenkomstig de artikelen 12 en 24 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 is de etiketteringsverplichting niet 
van toepassing op levensmiddelen/diervoeders 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: i) de afzonderlijk beschouwde 
voedselingrediënten; of ii) uit één ingrediënt bestaande levensmiddelen; of iii) het diervoeder en van elk 
diervoeder waaruit het is samengesteld, mits deze aanwezigheid accidenteel of technisch niet te vermijden is.
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bijzondere voedselgewassen — zelfs op een niveau dat onder 0,9 % ligt — economische 
schade berokkenen aan exploitanten die deze producten in de handel willen brengen als 
producten die geen ggo's bevatten.

Bovendien heeft de vermenging van ggo's specifieke gevolgen voor de producenten van 
bijzondere producten, zoals biologische landbouwers1, wat ook effect heeft voor de 
eindverbruiker2. Aangezien dergelijke productie vaak duurder is, kunnen strengere segregatie-
inspanningen ter vermijding van de aanwezigheid van ggo's nodig zijn om de bijbehorende 
prijspremie te garanderen. Bovendien kunnen plaatselijke omstandigheden en karakteristieken 
de inachtneming van deze bijzondere segregatiebehoeften in bepaalde geografische gebieden 
zeer moeilijk en duur maken.

Er moet daarom worden erkend dat de lidstaten moeten beschikken over voldoende 
flexibiliteit om rekening te kunnen houden met hun bijzondere regionale en lokale behoeften 
ten aanzien van de teelt van ggo's om te komen tot een zo laag mogelijke aanwezigheid van 
ggo's in biologische en andere gewassen, wanneer toereikende zuiverheidsgehalten niet met 
andere middelen kunnen worden bereikt."

Conclusies
De Commissie wil allereerst herhalen dat zij de bescherming van de gezondheid en het milieu 
beschouwt als hoogste prioriteit en er alles aan doet om te waarborgen dat er voor genetisch 
gemodificeerde zaden, voedsel en diervoeders alleen toestemming wordt verleend na een 
uitgebreide en grondige risicobeoordeling die de conclusie toelaat dat het onwaarschijnlijk is 
dat deze producten negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid, de gezondheid van 
dieren of het milieu. De EU-wetgeving heeft ook specificaties voor toezicht en andere 
risicobeheersing tot stand gebracht, om te waarborgen dat potentiële negatieve gevolgen voor 
de gezondheid en het milieu goed worden vastgesteld en behandeld nadat een ggo op de markt 
is gebracht.

Op 13 juli 2010 heeft de Commissie een nieuwe Europese aanpak voor de teelt van ggo's 
geïntroduceerd door middel van een wetgevingsvoorstel dat het Europese 
toestemmingssysteem op basis van wetenschap combineert met de vrijheid voor lidstaten om 
zelf te beslissen over de teelt van ggo's op hun grondgebied. Een nieuwe Aanbeveling die de 
noodzaak erkent dat consumenten en producenten kunnen kiezen tussen conventionele, 
biologische en genetisch gemanipuleerde productie is een belangrijk bestanddeel van deze 
nieuwe aanpak. 
De Commissie zal in de komende maanden en jaren blijven zoeken naar verbeteringen bij de 
beoordeling en follow-up van ggo-teelt. De Commissie gaat spoedig samen met lidstaten 
werken aan verbeteringen van de milieuveiligheidsbeoordeling op basis van herziene EFSA-
richtsnoeren die in november 2010 moeten worden gepubliceerd. Ook is de Commissie aan 

                                               
1 Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten mogen ggo's niet als zaad, levensmiddel of diervoeder in de biologische productie worden 
gebruikt (artikel 9, lid 1). Het doel is tot een zo laag mogelijke aanwezigheid van ggo's in biologische producten 
te komen (zie overweging 10).
2 COM(2009) 153 — Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake de co-existentie 
van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw.
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het analyseren hoe de milieumonitoring van ggo-gewassen verder kan worden versterkt nadat 
deze gewassen op de markt zijn gebracht.


