
Dossierfiche – Herziening GGO-besluitvormingsproces

Voor elk van de 23 initiatieven in het werkprogramma 2015 van de Europese Unie hebben de
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, onder coördinatie van het Departement
internationaal Vlaanderen en via consultatie van SOIA (Strategisch Overleg Internationale
Aangelegenheden), een inschatting gemaakt van de mate waarin de voorgestelde initiatieven van
de Commissie slaan op de bevoegdheden van de Vlaamse overheid en een impact hebben op de
Vlaamse samenleving. In totaal werden op die wijze zestien relevante dossiers geïdentificeerd die
verdere nauwe opvolging door de Vlaamse Regering vergen. Van elk van die zestien dossiers
werd een fiche opgesteld met de inzet van het dossier, de actoren binnen Vlaanderen, het belang
voor Vlaanderen en een preliminaire subsidiariteitstoets.

[Disclaimer: deze fiche werd opgemaakt op basis van de beschikbare informatie op het
moment van publicatie van het Werkprogramma voor 2015 van de Europese Commissie ]

Informatiefiche EU dossier

Dossiernaam Herziening van het besluitvormingsproces over genetisch
gemodificeerde organismen

Verwachte datum
van publicatie

1ste helft 2015 (geagendeerd op de Raad Landbouw van 20 april en de
Raad leefmilieu van 15 juni)

Algemene gegevens
Context van het
voorstel

Volgens de huidige Europese regelgeving (richtlijn 2001/18/EG inzake de
doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in
het milieu en tot intrekking van Richtlĳn 90/220/EEG van de Raad en
verordening 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen
en diervoeders) legt de Europese Commissie een vergunningsbeslissing
voor het op de markt brengen of telen van een ggo in Europa, na
wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA), voor aan het bevoegde comitologiecomité (als
een uitvoeringshandeling, volgens de onderzoeksprocedure). Volgens
deze procedure is een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen
nodig om de vergunning goed of af te keuren. Indien na een tweede
stemming in het hiervoor voorziene beroepscomité geen gekwalificeerde
meerderheid van de lidstaten kan worden gevonden voor of tegen het
vergunningsvoorstel in de tweede stemming, dient de Commissie het
voorstel aan te nemen.

In het verleden is het verschillende keren voorgevallen dat een
meerderheid van de lidstaten in het comité tegen een ggo-vergunning
stemde, maar dat er onvoldoende tegenstemmen waren om de
vergunning tegen te houden. Een aantal vergunningsbeslissingen staan
in deze controversiële context on hold, een reeks nieuwe
vergunningsaanvragen zit in de pijplijn.

Al in zijn politieke richtsnoeren in juni 2014 wees Commissievoorzitter



Juncker erop dat hij de huidige Europese besluitvormingsregels inzake
de vergunning van ggo’s problematisch vindt. Met name dat de Europese
Commissie juridisch verplicht is om een ggo goed te keuren, zelfs als er
een meerderheid van de lidstaten tegen is, ziet hij als een probleem. Hij
wil de regels aanpassen zodat er meer rekening gehouden kan worden
met de bezorgdheden van de burgers en de lidstaten.

Soort initiatief Richtlijn 2001/18/EG en/of verordening 1829/2003 zullen mogelijk
worden aangepast. Mogelijk zal dit worden voorafgegaan door een
mededeling (niet-wetgevend initiatief). Er zullen geen financiële gevolgen
zijn voor de EU begroting.
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Belang voor Vlaanderen

Belang voor
Vlaanderen

De Vlaamse Regering is, net als de Waalse, Brusselse en federale
regering, betrokken bij de vergunningsverleningsprocedure voor ggo’s
via het lidmaatschap van de Adviesraad voor Bioveiligheid. Deze
adviesraad levert adviezen bij elk ggo-toelatingsdossier, wanneer dit bij
de EFSA wordt ingediend. Deze adviezen vormen ook het uitgangspunt
voor de standpuntinname van België in het bevoegde
comitologiecomité. Vlaanderen hecht veel waarde aan het
wetenschappelijke en onafhankelijke advies van de EFSA. Het initiatief
van de Commissie zou er toe kunnen leiden dat de wetenschappelijke
argumenten in een toelatingsdossier naar de achtergrond verdwijnen,
ten voordele van eerder politiek gemotiveerde posities van de lidstaten
in het comitologiecomité. Een ander mogelijk gevolg van het initiatief,
dat meer gewicht zou leggen bij de lidstaten in het comité, zou kunnen
zijn dat er meer publieke aandacht is voor het stemgedrag van lidstaten
in het comité. Dit zou kunnen leiden tot meer publiek debat over de
pro’s en contra’s van ggo’s.

Er zijn geen financiële gevolgen voor de Vlaamse begroting te
verwachten. Indien het initiatief een aanpassing van de bestaande
richtlijn 2001/18/EG zal omvatten, zal er mogelijk omzetting nodig zijn
(maar vermoedelijk in federale wetgeving).

Subsidiariteit

Preliminaire
inschatting

Richtlijn 2001/18/EG en verordening 1829/2003 zijn gebaseerd op
artikels 43 (gemeenschappelijk landbouwbeleid), 114 (interne markt) en
168, lid 4 onder b (volksgezondheid) van het Verdrag betreffende de
werking van de EU. Meer dan waarschijnlijk zal de Europese Commissie



enkel die elementen uit de wetgeving wijzigen die betrekking hebben op
de comitologieprocedure. Een verbetering van de bestaande Europese
procedure kan enkel op Europees niveau gebeuren. In die zin valt het te
verwachten dat een eventueel wijzigingsvoorstel conform is met het
subsidiariteitsprincipe.


