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Wetgeving

Twee nieuwe Europese verordeningen over genetisch gemodificeerde producten zijn vanaf 18

okbober 2003 van kracht, en vanaf 18 april 2004 van toepassing. Vanaf dat moment moeten bio-

technologische producten eenduidig worden geëtiketteerd. De EU-verordeningen zijn politieke

compromissen, en laten nog veel vragen open over de exacte uitwerking. De nationale overheid

zoekt, samen met het bedrijfsleven, naar een goede invulling van de hiaten in de regelgeving.

Tijdens de studiedag ‘Biotechnologie en
wetgeving’, door Keesing Noordervliet in
nauwe samenwerking met het ministerie
van VWS belegd op 21 november in Nieu-
wegein, prikkelde Hugo de Sitter (inspec-
teur levensmiddelen van de VWA/Keu-
ringsdienst van Waren) zijn gehoor met
de opvatting “Als we nu gewoon allemaal
alles gaan labelen, dan zijn we verder
overal vanaf”. Dat viel niet in goede aar-
de. Vrijwel alle fabrikanten willen ontko-
men aan de verplichte vermelding dat
(een deel van) hun product is ‘geprodu-
ceerd met genetisch gemodificeerde
organismen’.
Verordening (EG) 1829/2003 ‘inzake
genetisch gemodificeerde levensmidde-
len en diervoeders’ maakt het in principe
mogelijk dat genetisch gemodificeerde
producten in Europa mogen worden ver-
handeld. Verordening (EG) 1830/2003
regelt ‘de traceerbaarheid en etikettering

van ggo’s en de traceerbaarheid van met
ggo’s geproduceerde levensmiddelen en
diervoerders’. Deze wetgeving maakt
nadrukkelijk geen onderscheid tussen
voedsel voor menselijke consumptie en
diervoeders. Reden is dat diverse grond-
stoffen voor beide ketens kunnen worden
ingezet.

Strenge etiketteringsplicht
Deze nieuwe regelgeving bepaalt dat
levensmiddelen die (delen van) ggo’s
bevatten of door ggo’s zijn gemaakt,
moeten worden geëtiketteerd tot aan de
eindverbruiker. Dat gaat heel ver. Ook als
slechts één ingrediënt genetisch gemodi-
ficeerd is, moet dat op het etiket worden

vermeld. Het geldt ook als in het product
absoluut geen restant van een ggo meer
kan worden gedetecteerd, zoals in soja-
olie afkomstig van gemodificeerd gewas.
Ggo-producten moeten altijd traceerbaar
zijn. Voorwaarde daarvoor is dat het
‘ggo-karakter’ van een product wordt
doorgegeven door de hele keten. Dat
moet via een documentatiesysteem. De
eisen aan die documenten staan nog niet
vast. Naar verwachting mogen bestaande
IP-documenten (identity preservation)
daarvoor worden gebruikt, eventueel
aangevuld met enkele extra’s. Bij levende

gemodificeerde organismen moet het
ggo-karakter worden doorgegeven via
een unieke code.

Niet labelen
Enkele producten zijn van de labelplicht
uitgezonderd. Dat betreft technische
hulpstoffen, enzymen, oplosmiddelen,
dragermaterialen en carry-over ingre-
diënten (ingrediënten van ingrediënten
die in het uiteindelijke product geen
technische functie meer hebben). De
specifieke ggo-etikettering geldt even-
min voor producten die zijn gemaakt met
behulp van ggo’s. Het gaat dan bijvoor-
beeld om melk, eieren of vlees van dieren
die zijn gevoederd met ggo-voer.
Enzymen die worden gebruikt als techni-
sche hulpstoffen behoeven niet te wor-
den geëtiketteerd. Ook producten die
met behulp van die ggo-enzymen zijn
gemaakt, zouden zijn vrijgesteld van
ggo-labelling. De EU Commissie werkt
overigens nog aan een aparte enzymen-
richtlijn. Ook voor zaaizaad komt een
aparte EU-regeling.

Ongewenste ggo-contaminatie
Een ‘kleinigheidje’ met zeer grote gevol-
gen is de etiketteringsplicht voor conven-
tionele producten die per ongeluk toch
een snuifje ggo-materiaal bevatten. Deze
‘onvoorziene of technisch niet te voorko-
men’ contaminatie is zeer reëel, omdat
stromen wel en niet ggo-grondstoffen
nauwelijks goed te scheiden zijn.
Althans, niet tegen aanvaardbare kosten.
De tolerantie van deze ongewenste ggo-
invloed is 0,9%. Als overgangsregeling
voor ggo’s die nog niet in de EU zijn toe-
gestaan (maar waarvoor wel een aan-
vraag loopt), geldt drie jaar lang 0,5%.
Maar procent van wàt? Nog niet is vastge-

Etiketteringplicht ggo-producten

Snel werken aan verfijning

De tolerantie van deze ongewenste
ggo-invloed is 0,9%

Wel labelen, niet 
labelen, nog onduidelijk

Wel labelen bij:
– ggo;
– met/door ggo gemaakt;
– ingrediënt met/door ggo

(additieven, toevoegmiddelen,
aroma’s);

– onbedoeld > 0,9% ggo;
– onbedoeld > 0,5% ggo-in-aan-

vraag.

Niet labelen bij:
– technische hulpstoffen;
– enzymen;
– oplosmiddelen, dragerstoffen;
– carry-over ingrediënten;
– m.b.v. ggo gemaakt;
– melk, vlees, etc. van ‘ggo-

gevoerde’ dieren.

Nog onduidelijk:
– producten gemaakt met gg-

micro-organismen;
– zaaizaad.
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steld of het om een volume- of gewichts-
percentage gaat, en hoe, wanneer en
door wie dit moet worden gemeten. Vaak
ontbreekt goed referentiemateriaal.
Lastig is het voor fabrikanten om vast te
stellen of er überhaupt sprake is van (een
kans op) ongewenste contaminatie met
ggo’s. Iedere leverancier is verplicht om
het ggo-karakter van grondstoffen te
documenteren, hoe gering de ggo-
invloed ook is. Geen documentering
betekent: geen ggo. Maar de mededeling
‘ggo-vrij’, die veel administratieve romp-
slomp zou kunnen voorkómen, is verbo-
den omdat dat vrijwel niet te bewijzen is.

‘Niet te voorkomen’?
De tolerantiegrens van 0,5 of 0,9% geldt
voor ‘onvoorziene of technisch niet te
voorkomen’ gevallen. Maar indien een
fabrikant een grondstof met een tolera-
bel percentage ggo gewoon verwerkt, is
een (zeer gering) percentage ggo-materi-
aal in zijn eindproduct niet meer echt
onvoorzien of onvermijdelijk. “Zo streng
zullen de regels niet zijn, dat blijft een
onbedoelde bijmenging”, verwacht
Lysanne van der Lem, biotech-expert van
het ministerie van VWS.
Fabrikanten moeten kunnen bewijzen
dat zij ‘passende maatregelen hebben
genomen om de aanwezigheid van (...)
ggo-producten te voorkomen’. Hier ligt
fraude op de loer, meent De Sitter. Want
hoe kan een fabrikant controleren of de
ggo-vrije status van een product klopt, en

wat te doen als hij geen informatie krijgt?
De Keuringsdienst van Waren (KvW)
moet hier controleren, maar mag niet
optreden tegen valsheid in geschrifte.
De Sitter voorziet nog veel problemen bij
pogingen om juiste en betrouwbare
informatie te krijgen over de ggo-status
van grondstoffen, vooral van buiten de
EU. Nog lastiger is het volgens de KvW-
inspecteur hoe om te gaan met sporen
van niet in de EU toegelaten ggo’s.
“Eigenlijk zou dáár de discussie over
moeten gaan, want de toegelaten ggo’s
zijn als veilig bestempeld.”

Europees of nationaal
De twee nieuwe EU-Verordeningen heb-
ben mede tot doel om de bestaande
reguleringen rond ggo-producten in alle
lidstaten te harmoniseren. Daaraan
draagt bij dat een aanvraag voor toela-
ting van een ggo-product voortaan door
de Europese Voedingsautoriteit zal wor-
den afgehandeld. Maar afbreuk hieraan
doet de bepaling dat handhaving en
sanctionering van de regels een nationa-
le aangelegenheid zal zijn.
Expliciet blijft er voor de afzonderlijke lid-
staten ook ‘een bevoegdheid voor ethi-
sche kwesties’. Deze zachte bepaling zou
nog voor veel nationale en internationale
onenigheid kunnen zorgen. Een andere
zachte bepaling kan juist richting geven
aan de interpretatie van onduidelijkhe-
den. Zo moeten etikettering, presentatie
en reclame zodanig zijn dat ‘de etikette-

ring de koper niet mag kunnen mislei-
den’.

Praktisch en uitvoerbaar
Ofschoon het niet in de verordeningen
staat, heeft EU-Commissaris Byrne
beloofd dat de regelgeving ‘praktisch en
uitvoerbaar’ zal zijn. In lijn daarmee was
de oproep van de vertegenwoordiger van
de Europese Commissie, K. Helleberg
Madsen, tijdens de studiedag onder
voorzitterschap van Rob Top, om toch
vooral suggesties aan te leveren voor een
goede uitvoering van alle bepalingen.
Om suggesties voor een praktische uit-
werking te verzamelen en op een effectie-
ve wijze te verwerken, is een interdepar-

tementale projectgroep in het leven
geroepen, die nauw wil samenwerken
met het bedrijfsleven. De VAI participeert
in deze groep. De coördinatie berust bij
Lysanne van der Lem van het ministerie
van VWS (l.vd.lem@minvws.nl).
De EU-verordeningen zijn te downloaden
via internet (www.projectgroepbiotech-
nologie.nl/actueel), kijk bij ‘overzicht
actueel’ op datum 21.10.2003. Deze web-
site van de productschappen houdt de
ontwikkelingen goed bij.

Wim Guiking
W.J. Guiking is freelance journalist.
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Ggo-producten moeten altijd 
traceerbaar zijn

De EU-verordeningen over genetisch gemodifi-
ceerde producten zijn politieke compromissen
die nog veel vragen open laten over de exacte
uitwerking.


