
De laatste bijeenkomst van de
Codex Alimentarius Com-
mission was een succes. Dit

lag niet alleen aan het recordaantal
van 126 deelnemende landen (86 in
2001) maar vooral ook aan de goede
sfeer. In 2001 ontstond er over enkele
agendapunten grote onenigheid tus-
sen de rijke landen en de ontwikke-
lingslanden, waarbij vooral Europa
bij enkele agendapunten moeite had
flexibiliteit te tonen (zie ook
www.codexalimentarius.nl).

In totaal werden 59 standaarden
definitief aangenomen en werd bij 14
normen voor de versnelde procedure
– van stap 5 direct naar stap 8 –
gekozen. Daarnaast werden 23 nieu-
we onderwerpen door de Commis-
sion aangenomen die door de ver-
schillende comités zullen worden
opgepakt. 

Net als in 2001 hebben de FAO en
de WHO ook dit jaar aangegeven,
steeds meer belang te hechten aan
het werk van Codex en daarom aan-
gegeven hun financiële bijdragen
voor het komende jaar nog eens met
23% te willen verhogen.

Erkenning EG
Sinds enkele jaren al probeert de EG
zijn status als waarnemer te verande-
ren in de status van een volwaardig
lid van de Codex met alle bijhorende
bevoegdheden. In 2001 is tijdens de
laatste Commission-vergadering bij
gebrek aan een quorum hierover
geen beslissing genomen. In die tijd
waren er veel landen (waaronder de
VS, Canada en Australië, maar ook

veel ontwikkelingslanden uit Azië en
Latijns Amerika) bezorgd over het
eventuele lidmaatschap van de EG.
Zij waren van mening dat hierdoor
een blokvorming zou kunnen ont-
staan van de EG tegen de rest van de
wereld en dat hierdoor ook de diver-
siteit aan argumenten binnen de
Codex verloren zou gaan. Ook was
toen niet duidelijk of de EG als lid
één stem zou krijgen of daarnaast
alle 15 stemmen van de afzonderlijke
lidstaten zou behouden.

Inmiddels heeft het Comité voor
Algemene Beginselen (CCGP) zich
nog eens grondig over deze kwestie
gebogen en heeft van het FAO Com-
mittee on Constitutional and Legal
Matters advies gekregen over de juri-
dische aspecten. Het resultaat hier-
van is een voorstel om de statuten
van de Codex aan te passen om zo de
toetreding van regionale economi-
sche organisaties als de EG mogelijk
te maken.

Veel steun kwam van de Afrikaanse
landen die hierin een kans voor een
eigen regionale economische integra-
tie zien en hopen in de toekomst ook
lid te kunnen worden als één regio-
nale economische organisatie. Dit
zou mogelijke voor het werk van
Codex een wenselijke ontwikkeling
kunnen zijn, aangezien Afrika op
deze manier zijn standpunten in de
toekomst efficiënter zou kunnen
voorbereiden en zo tijdens vergade-
ringen wellicht sterker zou staan.

Doorbraak ggo’s
In het kader van de Codex Taskforce
Biotechnologie zijn voor het eerst op
internationaal niveau afspraken
gemaakt over de omgang met gene-
tisch gemodificeerde voedselproduc-
ten. Na vier jaar intensief werken,
konden verschillende documenten
aan de Commission worden aange-
boden voor aanname op stap 8: een
document met principes voor de risi-
coanalyse van levensmiddelen gepro-
duceerd met behulp van moderne
biotechnologie, een document met
richtlijnen voor het uitvoeren van een
risicobeoordeling van recombinant-
DNA micro-organismen en planten,
en een richtlijn voor de beoordeling
van mogelijke allergene eigenschap-
pen van genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen.

Milieuorganisaties als Greenpeace
zijn erg enthousiast over deze voor-
uitgang. Zij hopen dat vooral de VS,
’s werelds grootste producent en
exporteur van grondstoffen voor
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genetisch gemodificeerde levensmid-
delen, de nieuwe Codex-normen in
zijn eigen wetgeving zal implemente-
ren. Tot op heden is het in de VS
door de FDA niet verplicht voor nieu-
we ggo-producten een risicobeoorde-
ling door te voeren of een onderzoek
in te stellen naar mogelijke schadelij-
ke gevolgen voor de volksgezondheid
en het milieu.

De EU is tijdens de Codex Commis-
sion-vergadering akkoord gegaan
met deze nieuwe richtlijnen. Hoewel
ook de EU blij is met de geboekte
voortgang, had zij liever gezien dat
de nieuwe Codex-teksten met betrek-
king tot genetisch gemodificeerde
levensmiddelen een groter gebied
hadden afgedekt. Zoals bekend staan
de EU en de VS al enkele jaren fel
tegenover elkaar voor wat betreft de
omgang met genetisch gemodificeer-
de producten. De VS heeft inmiddels
aangekondigd een WTO-panel te zul-
len aanvragen vanwege het feit dat
sinds 1998 geen nieuwe genetisch
gemodificeerde levensmiddelen op
de Europese markt meer zijn toegela-
ten. De EU heeft namelijk een stren-
gere wetgeving en vindt het daarom
een mankement dat de Codex-richt-
lijnen bijvoorbeeld geen voorschrif-
ten voor de etikettering van ggo-
levensmiddelen of het gebruik van
ggo’s in diervoeder bevatten. Ook de
gevolgen van bijvoorbeeld de verbou-
wing van ggo-gewassen voor het
milieu worden helemaal buiten
beschouwing gelaten, omdat deze
effecten niet tot het mandaat van de
Codex behoren.

Aangezien de meeste ledenlanden
van mening waren dat het werk op
het gebied van biotechnologie dient
te worden voortgezet, zal Japan, het
voorzittersland van de Taskforce, een
voorstel indienen om het mandaat
van de Taskforce te verlengen met
nog eens vier jaar. Tijdens de volgen-
de Commission-vergadering zal hier-
over worden besloten.

Gedragscode Diervoeder
De omgang met ggo’s hebben ook in
het kader van de Codex Task Force
Animal Feeding (TFAF) voor onenig-
heid onder de ledenlanden gezorgd.
Tijdens de vergadering van de Com-
mission werd het door de TFAF ont-
wikkelde document ‘Proposed Draft
Code of Practice on Good Animal
Feeding’ tijdens de CAC op stap 8
van de Codex-stappenprocedure aan
de Commission ter aanname aange-
boden.
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ligheid nog niet voldoende uitge-
werkt zijn in de ontwerpcode en deze
daarom nog niet kan worden aange-
nomen. De EU heeft daarom het
voorstel ondersteund het mandaat
van de Taskforce te verlengen en het

werk voort te zetten. Aangezien er tij-
dens de vergadering geen consensus
kon worden bereikt, is de Commis-
sion overgegaan tot het volgende
compromis: het document is naar
stap 8 geschoven maar nog niet aan-
genomen tot er een gezamenlijk com-
promis is bereikt ten aanzien van de
bovengenoemde knelpunten. De
Taskforce krijgt van de Commission
hiervoor een jaar de tijd. ■

De Taskforce heeft gedurende vier
jaar aan dit document gewerkt en de
werkzaamheden waren hiermee in
principe dit jaar afgerond. Aangezien
Nederland meer dan de helft van de
in Nederland gebruikte voedermidde-
len van buiten de EU importeert, was
de bespreking van dit Codex-docu-
ment tijdens de CAC van groot
belang.

Nederland en de EU verschilden
van mening met de VS en enkele
andere landen over een aantal onder-
werpen van het document. Hierbij
ging het vooral over de omgang met
nieuwe technologieën/ggo’s (met
name met betrekking tot etikette-
ring) en de voorgestelde definitie
voor additieven. Ook op gebied van
traceerbaarheid en het bewaren van
gegevens wenste een aantal landen
wijzigingen en inperkingen van de
voorschriften.

Evenals de EU wenste Nederland op
het gebied van moderne biotechnolo-
gie/ggo-technologieën een verplichte
risico/veiligheidsbeoordeling van dier-
voedergrondstoffen. Een aantal landen
zoals de VS, Australië, Canada en
Nieuw Zeeland zagen de noodzaak
hiervan niet in. Zij wensten géén
onderscheid met andere grondstoffen
(verkregen met traditionele technolo-

gie). Op dit punt werd in de vergade-
ring van de Task Force een compro-
mistekst uitgewerkt, die voorschrijft
dat grondstoffen, verkregen uit pro-
cessen of technologieën die nog niet
uit oogpunt van voedselveiligheid zijn
geëvalueerd, aan een risicoanalyse
moeten worden onderworpen. Met
betrekking tot de etikettering van ggo-
diervoeder(grondstoffen) werd even-
eens in de Task Force een compromis-
tekst opgesteld. Hiertegen maakten
echter de VS, Canada, Australië en
Nieuw Zeeland formeel bezwaar.

Met betrekking tot de diervoederad-
ditieven zijn Nederland en de EU niet
gelukkig met de definitie van additie-
ven. De voorgestelde definitie kan tot
gevolg hebben dat tot op heden in de
EU als toevoegingsmiddel opgevatte
producten (enzymen, micro-organis-
men en andere producten die de dier-
lijke productie kunnen verbeteren)
als diergeneesmiddel moeten worden
opgevat. Er zijn voorstellen gedaan
voor een flexibeler definitie die aan
de knelpunten van de EU tegemoet
kunnen komen.

Mede door de bovengenoemde pun-
ten hebben onder andere de EU-lid-
staten en de Amerikaanse delegatie
laten weten dat een aantal fundamen-
tele aspecten aangaande voedselvei-
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Meer informatie over de Codex Ali-

mentarius is te vinden op: 

www.codexalimentarius.nl.
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