Standpunt van Velt en de Europese coalite van organisates tegen de
voorstellen van de Europese Commissie inzake nieuwe GGO-technieken

De Europese Commissie is van mening dat de huidige regelgeving inzake GGO's ontoereikend is voor
nieuwe genoomtechnieken, waaronder genome editngg ii stelt voor om bepaalde organismen die
met nieuwe genoomtechnieken worden gemanipuleerd, vrii te stellen van de voorschrifen van
Richtliin 2001/18 (EC-werkdocument 29 april 2021)g
Dit voorstel druist in tegen het arrest van het Hof van Justte van de Europese Unie van iuli 2018g
Voor het Hof ziin de nieuwe GGO's volwaardige GGO's en vallen zii derhalve onder 2001/18g
Deregulering zou betekenen dat er geen gezondheids- en milieurisicoanalyse, traceerbaarheids- en
etketteringsvoorschrifen meer zouden ziin om nieuwe GGO's al dan niet toe te laten, en dat
monitoring na het in de handel brengen totaal onmogeliik zou wordeng Dit zou onaanvaardbare
risico's voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengen, de keuze van de consument
onmogeliik maken en de vriiheid van de landbouwers nog meer belemmereng
Onze voornaamste punten van kritek ziin:
- De betrokken partien bii de raadpleging die de Commissie als input voor het document heef
gekozen, omvatten slechts 14% vertegenwoordigers van maatschappeliike organisates tegenover
74% vertegenwoordigers van het bedriifsleven;
- De Commissie beweert dat nieuwe GGO's kunnen biidragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen
van de landbouwg Dit standpunt, dat gebaseerd is op de oncontroleerbare beweringen van de
ontwikkelaars, is echter niet onderbouwdg Bovendien bevindt de overgrote meerderheid van
potentële nieuwe GGO-producten zich nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase en zullen zii
wellicht nooit het daglicht zien;
- De Commissie bagatelliseert ten onrechte de herbicidentolerante waarop de ontwikkelaars van
nieuwe GGO's mikkeng Het Gemeenschappeliik Centrum voor Onderzoek (GCO) plaatst nameliik
vraagtekens bii het potenteel van nieuwe GGO's om de duurzaamheid te verbeteren en toont aan
dat het belangriikste kenmerk van de genetsch gemodifceerde planten in ontwikkeling
herbicidentolerante is, die niet biidraagt tot een vermindering van het gebruik van deze
bestriidingsmiddeleng Bovendien werd de eerste generate GGO's meer dan 20 iaar geleden
gepromoot op basis van beweringen dat het gebruik van bestriidingsmiddelen zou worden
teruggedrongen, maar deze belofen ziin nooit nagekomeng Integendeel, zii hebben de
afhankeliikheid van bestriidingsmiddelen vergroot;
- De ontwikkeling van nieuwe GGO's die bestand ziin tegen abiotsche stress wordt gemotveerd als
onderdeel van de striid tegen de gevolgen van de klimaatveranderingg Deze eigenschappen,
waaronder biivoorbeeld droogteresistente, ziin vaak het resultaat van een complexe interacte
tussen vele genen (polygene eigenschappen), cellulaire mechanismen en het milieug Daarom ziin
conventonele veredelingstechnieken zonder GGOss doeltrefender gebleken bii het produceren van
planten met dergeliike complexe eigenschappen;

- De fnanciële en politeke steun die tot dusver is gegeven aan onderzoek in verband met nieuwe
GGO-toepassingen moet worden omgebogen naar onderzoek en bevordering van biologische
landbouw en agro-ecologie, waarvan reeds is aangetoond dat zii duurzaam ziing Ook
voedselsoevereiniteit, de vriiheid voor boeren om hun eigen zaden te produceren en lokaal te ruilen,
moet worden bevorderdg
- De Commissie negeert een groot aantal analyses en bewiizen uit recente onafhankeliike
wetenschappeliike literatuur waarin de risico's van nieuwe gentechnieken worden belichtg De
Commissie gaat ten onrechte in op de argumenten van de biotechlobbyg ii beweert dat er geen
"onderscheid" mag ziin tussen de producten van conventonele veredeling en die van gen-editng,
omdat genetsche fouten die door gen-editng worden veroorzaakt, ook in de natuur of bii
conventonele veredeling kunnen voorkomeng Deze bewering is oniuistg
Genoombewerkingstechnieken kunnen mutates van één stkstofase in het DNA veroorzaken die
ook in de natuur kunnen voorkomeng Maar zii kunnen ook genetsche fouten veroorzaken (of-target
of on-target insertes), ongeacht of vreemd DNA in het genoom van de gastheer wordt ingebracht,
die in de natuur of bii conventonele kweek niet voorkomen, vooral omdat gen-editng toegang kan
kriigen tot delen van het genoom die "natuurliik" tegen mutates beschermd ziing In tegenstelling tot
de opvatngen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ziin de identfcate en
kenmerken van of-target modifcates in het eindproduct relevant voor de beoordeling van
onbedoelde efecteng Gebleken is echter dat de overgrote meerderheid van de studies over nieuwe
GGO's gebruik maakt van bevooroordeelde methoden om te zoeken naar of-target-efecteng De
meeste van deze efecten werden dus mogeliik niet gedetecteerdg Het voorzorgsbeginsel in de
huidige EU-verordening inzake GGO's mag niet worden afgezwakt door hele groepen van nieuwe
technologieën ervan uit te sluiten zonder binnen het huidige regelgevingskader een specifeke
risicobeoordeling per geval uit te voeren;
- De European Federaton of Pharmaceutcal Industries and Associatons (EPFIA) stelt dat voor
dezelfde technieken met medische toepassingen als die met landbouwtoepassingen (SDN1, SDN2 en
cisgenese), deze technieken niet zonder risico ziin en dat de producten aan een risicobeoordeling
moeten worden onderworpen;
- De Commissie beweert, net als de biotech-lobby, ten onrechte dat de nieuwe GGO's in kweste niet
kunnen worden opgespoord en gebruikt deze reden om te zeggen dat de huidige GGO-wetgeving
niet op deze producten kan worden toegepastg Sinds 2013 heef de Commissie echter herhaaldeliik
geweigerd om haar eigen GGO-detectelaboratoria te laten werken aan de ontwikkeling van
detectemethoden voor deze nieuwe GGOssg De conventonele plantenveredelingsindustrie heef
bewezen dat de identfcate van haar plantenrassen reeds gebeurt met behulp van biochemische en
moleculaire techniekeng Er is dan ook geen reden waarom dit voor nieuwe GGO's anders zou ziing
Voorts is de opsporing van GGO's ook afhankeliik van documentate en traceerbaarheid in de gehele
toeleveringsketen;
- De Commissie doet geen duideliike toezeggingen met betrekking tot de etkettering van
levensmiddelen, waardoor de deur wordt opengezet voor de verdwiining van het huidige keuzerecht
voor fokkers, landbouwers, verwerkers, handelaren in levensmiddelen en consumenteng Het wiist er
alleen maar op dat de geraadpleegde belanghebbenden het in brede kring oneens ziin over de
noodzaak van een dergeliike etketteringg

