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nationaliteit), gesteund door 2 504 medeondertekenaars, over uniforme 
etikettering van genetisch gemodificeerde voerders en voedingsmiddelen

Verzoekschrift 0807/2012, ingediend door Michael Groß-Hardt (Duitse 
nationaliteit), over etikettering van levensmiddelen

1. Samenvatting van verzoekschrift 0343/2012

Indienster pleit voor de invoering van een uniforme etikettering van genetisch gemodificeerde 
voeders en voedingsmiddelen alsmede daarmee bereide producten. Zij is van mening dat ten 
behoeve van de bescherming van de volksgezondheid volledige transparantie moet worden 
betracht bij de voorlichting van consumenten over de aanwezigheid van genetisch 
gemodificeerde bestanddelen van producten. Er moet ook voorlichting worden gegeven over 
de gezondheidseffecten van gentechnologie in voeder  en voedingsproducten en 
wetenschappelijk onderzoek op dit terrein zou zich moeten uitstrekken over ten minste twee 
generaties. Indienster is van opvatting dat ontoereikende voorlichting een bedreiging inhoudt 
van het recht op lichamelijke onschendbaarheid.

Samenvatting van verzoekschrift 0807/2012

Indiener pleit ervoor op levensmiddelen duidelijk te vermelden (met grote rode letters) of zij 
genetisch gemodificeerde bestanddelen en/of z.g. nanodeeltjes bevatten, zodat de consument 
een weloverwogen keuze kan maken. Volgens indiener is de onschadelijkheid van de GGO's 
en nanotechniek tot dusver onvoldoende bewezen en leidt zij tot een groter gebruik van 
pesticiden. Ook uit hij zijn bezorgdheid over de mogelijke vervuiling van niet-GGO-gewassen 
met zaden van nabijgelegen velden waarop GGO-gewassen worden verbouwd. Indiener is van 
mening dat de aanwezigheid van GGO's en nanodeeltjes in levensmiddelen ongewenst en 
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onnodig is.

2. Ontvankelijkheid

0343/2012 : Ontvankelijk verklaard op 04.07.2012.

0807/2012 : Ontvankelijk verklaard op 18.10.2012. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27.02.2013

Betreffende Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's)
De Commissie maakt zich er sterk voor te garanderen dat genetisch gemodificeerde voeders en 
voedingsmiddelen alleen dan worden toegestaan wanneer ze geen nadelige gevolgen voor de 
gezondheid van mens en dier of het milieu hebben. Hiertoe voorziet de EU-wetgeving in een 
duidelijk omlijnd regelgevingskader betreffende GGO’s en met name Verordening (EG) nr. 
1829/20031 en Richtlijn 2001/18/EG2 van het Europees Parlement en de Raad. Dit kader vereist 
dat alle GGO’s aan een specifiek veiligheidsonderzoek worden onderworpen voordat ze op de 
EU-markt worden gebracht, om de gezondheid van mens en dier en het milieu te beschermen. 
Dit onderzoek voldoet aan de hoogst mogelijke normen van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA). Ook lidstaten spelen een belangrijke rol bij de risicobeoordeling.

Benadrukt moet worden dat de EFSA zich bij haar risicobeoordeling niet alleen baseert op 
veiligheidsgegevens die door de aanvrager worden verstrekt, maar dat ze ook studies volgt die 
openbaar zijn gemaakt en deze meeneemt in haar overwegingen. Dit proces garandeert dat alle 
relevante gegevens in aanmerking zijn genomen wanneer de EFSA over de veiligheid van het 
GGO beslist. De Commissie kan de EFSA ook vragen onafhankelijke studies te beoordelen die 
onder haar aandacht komen nadat het wetenschappelijk advies is goedgekeurd. Daarnaast is het 
zo dat de beoordeling van mogelijke risico's voor gezondheid en milieu niet ophoudt met de 
autorisatieprocedure. De mogelijke effecten van GG-planten op het milieu, zelfs de 
onvoorziene, worden inderdaad gevolgd nadat het gebruik van een GGO als voeder, 
voedingsmiddel of gewas is geautoriseerd. De resultaten van deze monitoring worden met het 
oog op een eventuele herziening van de voorwaarden voor autorisatie beoordeeld.
Ook moet worden verduidelijkt dat herbicidetolerante (HT-) GG-gewassen worden 
ontwikkeld om tolerant te zijn voor een bepaalde herbicide. Dit betekent niet per se dat bij 
HT-gewassen meer bestrijdingsmiddelen worden gebruikt dan bij traditionele gewassen. 
Bovendien zijn er geen HT-gewassen waarvoor een autorisatie is afgegeven voor teelt in de 
EU en zodoende is er ook geen praktische ervaring met het mogelijke effect van HT-
gewassen wat betreft de wereldwijd gebruikte hoeveelheden herbiciden. Er zij echter op 
gewezen dat de beoordeling van de effecten op het milieu (onmiddellijk, vertraagd, direct of 
indirect) van de verschillende gebruikte beheerstechnieken, waaronder veranderingen in het 
gebruik van herbiciden, tijdens de risicobeoordeling van een GG-gewas voor teeltdoeleinden 
deel uitmaakt van het proces en dat hiermee bij de autorisatie rekening wordt gehouden.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, PB L 268 van 18.10.2003.
2 Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste 

introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG 
van de Raad (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1).
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De Commissie is het met de indieners eens wat betreft de noodzaak consumenten goed te 
informeren over de aanwezigheid van geautoriseerde GGO’s in voeding en 
voedingsmiddelen, zodat deze bij hun aankopen een weloverwogen keuze kunnen maken. Met 
de GGO-wetgeving is uitgebreide informatie voor de consument betreffende de aanwezigheid 
van GGO’s in diervoeders en levensmiddelen reeds gegarandeerd. Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 bepaalt dat alle producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit GGO’s of 
daarmee zijn geproduceerd, naar behoren zijn geëtiketteerd. De enige uitzondering hierop 
vormen diervoeders en voedingsmiddelen 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 voedsel- of voederingrediënten, of voedsel of voeder dat bestaat uit één 
ingrediënt, mits de aanwezigheid van dat materiaal onvoorzien of technisch niet te voorkomen 
is.

De wetgever heeft bepaald dat Verordening (EG) nr. 1829/2003 alleen van toepassing is op 
voedsel of voeder dat uit een GGO is geproduceerd, maar niet op voedsel en voeder dat met 
een GGO is geproduceerd. De bepalende factor is of materiaal afkomstig van het GG-
bronmateriaal al dan niet aanwezig is in het voedsel of voeder. Derhalve zijn producten van 
dieren die zijn gevoed met GGO’s, zoals eieren, vlees of zuivelproducten, onderhevig aan de 
autorisatie- noch de etiketteringsverplichtingen van de verordening (overweging 16). Naar 
aanleiding van een petitie in 2007 van de ngo Greenpeace waarin deze opriep tot etikettering 
van producten afkomstig van dieren gevoed met GGO's, heeft de Commissie de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gevraagd opheldering te geven over de kwestie of 
transgenen of de producten ervan worden opgenomen door dierlijk weefsel of dierlijke 
producten met het oog op het lot van recombinant proteïne en DNA in het 
spijsverteringskanaal van dieren.

Op 19 juli 2007 heeft de EFSA na een grondige analyse van het bestaande wetenschappelijke 
bewijs een verklaring1 gepubliceerd waarin zij tot de conclusie komt dat:

 biologisch actieve genen en proteïnen veel en in wisselende hoeveelheden voorkomen 
in levensmiddelen en diervoeders. Na opname wordt een snelle afbraak in korte DNA-
of peptidefragmenten waargenomen in het spijsverteringskanaal van dieren.

 tot nu toe uit een groot aantal experimentele studies met dieren is gebleken dat 
recombinante DNA-fragmenten of proteïnen afkomstig uit GG-planten niet zijn 
waargenomen in de weefsels, vloeistoffen of eetbare producten van boerderijdieren, 
zoals kippen, koeien, varkens of kwartels.

Op basis hiervan heeft de Commissie besloten dat handhaving van de huidige wetgevende 
aanpak passend is.
Dit betekent echter niet dat het bij EU-wetgeving verboden is "GG-vrij"-etikettering te 
gebruiken om aan te duiden dat voedingsmiddelen geen GG-gewassen bevatten of niet met 
GGO’s zijn geproduceerd, mits de algemene regels inzake de etikettering van levensmiddelen 
worden geëerbiedigd (Richtlijn 2000/13/EG2). Dergelijke etiketten worden in verschillende 
lidstaten ontwikkeld en de Commissie is een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in 
de reikwijdte en specificaties van deze etiketten in de EU en te beoordelen in hoeverre er 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf.
2 Richtlijn 2000/13/EG van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 

lidstaten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede de daarvoor gemaakte reclame. PB L 
109 van 6.5.2000.
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behoefte is aan harmonisatie op dit gebied. De resultaten van het onderzoek worden begin 
2013 bekendgemaakt.

De Commissie is het met indieners eens dat traditionele en biologische gewassen moeten 
worden beschermd tegen vermenging met GGO's. Deze zorg wordt ondervangen door de 
GGO-wetgeving, aangezien artikel 26a van Richtlijn 2001/18/EG1 bepaalt dat lidstaten co-
existentiemaatregelen ten uitvoer kunnen leggen om de niet-doelbewuste aanwezigheid van 
GGO’s in traditionele en biologische gewassen te vermijden. De Commissie heeft in juli 2010 
een aanbeveling inzake richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale co-
existentiemaatregelen2 openbaar gemaakt en het Europees Co-existentiebureau (ECoB) 
ondersteunt lidstaten bij het ontwerpen en uitvoeren van deze co-existentiemaatregelen.

Ten slotte, de Commissie is zich ervan bewust dat veel Europese burgers zich zorgen maken 
over de teelt van GGO’s in de EU, om redenen die niet alleen met veiligheid van doen 
hebben. Daarom heeft zij in juli 2010 een voorstel voor een verordening openbaar gemaakt 
om de lidstaten de mogelijkheid te bieden de teelt van GGO's op hun gehele grondgebied of 
een deel daarvan te verbieden of te beperken om redenen anders dan gezondheids- en 
milieurisico's3. Dit voorstel wordt besproken door het Europees Parlement en de Raad.

Betreffende de aanwezigheid van nanodeeltjes in voedsel
Technisch vervaardigd nanomateriaal dat doelbewust aan voeding wordt toegevoegd tijdens 
het productieproces, de bereiding of behandeling, moet veilig zijn wanneer het op de EU-
mark wordt gebracht, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving.4

Volgens de huidige Verordening (EG) nr. 258/97 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, is er 
voor voedingsmiddelen en voedingsingrediënten, zoals technisch vervaardigde 
nanomaterialen, die zijn geproduceerd middels een productieproces dat niet is gebruikt in mei 
1997 waar dat proces significante wijzigingen in de samenstelling of de structuur veroorzaakt 
een vergunning vereist gebaseerd op een wetenschappelijke risicobeoordeling voordat ze op 
de EU-markt komen.
De Commissie is het met indieners eens dat consumenten moeten worden geïnformeerd over 
de aanwezigheid van nanomateriaal in voedingsmiddelen. Deze noodzaak wordt onderkend in 
de nieuwe Verordening (EU) nr. 1169/2011 inzake de verstrekking van voedselinformatie aan 
de consumenten5, die op 13 december 2014 van kracht zal worden. In genoemde verordening 
wordt specifiek bepaald dat elk ingrediënt dat in de vorm van 'technisch vervaardigd 
nanomateriaal' in een product is verwerkt, duidelijk in de lijst van ingrediënten dient te 
worden vermeld. De naam van het ingrediënt wordt gevolgd door het woord 'nano' tussen 
haakjes.6 Hiertoe wordt 'technisch vervaardigd nanomateriaal' in de verordening gedefinieerd 
als doelbewust geproduceerd materiaal dat een of meer dimensies heeft van 100 nm of minder 
of dat is samengesteld uit afzonderlijke functionele delen, intern of aan de oppervlakte, 
waarvan er vele een of meer dimensies hebben van 100 nm of minder, inclusief structuren, 
                                               
1 PB L 106 van 17.04.2001.
2 PB C 200 van 22.7.2010, blz. 1.
3 COM(2010) 375 final, 13.7.2010   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
4 OJ L 31, 1.2.2002, p.1.
5 PB L 304 van 22. 11.2011, blz. 18.
6 Artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011.
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agglomeraten of aggregaten, die een omvang kunnen hebben van meer dan 100 nm, maar die 
eigenschappen behouden die kenmerkend voor de nanoschaal zijn. Ten slotte, om de 
leesbaarheid van de verplichte informatie op de verpakking van of etiket op het 
voedingsmiddel te garanderen is volgens de verordening een lettergrootte van 1,2 mm of meer 
vereist en een lettergrootte van 0,9 mm of meer voor verpakkingen of recipiënten waarvan het 
grootste oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt.

Samenvattend wil de Commissie nogmaals benadrukken dat ze zich tot het uiterste inspant de 
veiligheid van GGO's voor de gezondheid en het milieu te garanderen. Het Europese 
risicobeoordelingsproces wordt als een van de strengste ter wereld beschouwd. Volgens de 
Europese wetgeving is het ook vereist dat producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit 
GGO’s of daarmee zijn geproduceerd, duidelijk zijn geëtiketteerd. De Commissie is daarom, 
op basis van bovengenoemde maatregelen, van mening dat volledig tegemoet wordt gekomen 
aan het recht van de consument op veiligheid en volledige, transparante informatie met 
betrekking tot GGO’s.

Met betrekking tot nanotechnologie is de Commissie van mening dat met de nieuwe 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 een omvattend juridisch kader is opgezet dat beantwoordt 
aan de zorgen van de indieners.


