PRODUKTINFORMATIE

GMO - Wettelijke
In de Europese Unie (EU) moeten diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit in de EU toegelaten gmo‘s bestaan, deze
bevatten of daarmee zijn geproduceerd, worden geëtiketteerd (Verordening (EG) nr. 1829/2003 en 1830/2003). Deze
etiketteringsplicht geldt ook voor producten waarin genetische modificatie niet meer direct kan worden gedetecteerd
(bijvoorbeeld plantaardige oliën).

UITZONDERINGEN OP DE ETIKETTERING
EIS DAT DE AANVRAAG WORDT
INGEDIEND
Diervoeders die minder dan 0,9 % GMO‘s bevatten hoeven niet te worden geëtiketteerd op
voorwaarde dat deze verhouding is toevallig is of
technisch niet te vermijden is... (bewijs vereist) en
het betrokken GMO in kwestie afkomstig is van
gmo-planten die zijn toegelaten in de EU.
Voor GMO‘s waarvoor de EU-vergunningsprocedures in behandeling zijn of waarvan de vergunning is verleend of waarvan de vergunning
verstreken is, geldt een tolerantie van minder dan
0,1 % om zich in sommige gevallen terug te vallen
op grond van de EU-verordening Nee. 619/2011.
Voor gmo‘s die niet in de EU zijn toegelaten en
producten gemaakt van deze niet toegelaten
gmo‘s is de nultolerantie van toepassing aangezien het in de handel brengen, het gebruik en de
verwerking ervan in de EU is verboden.

VRIJWILLIGE „ZONDER GENTECHNOLOGIE“ („GMO
FREE“) ETIKETTERING IN DUITSLAND
Naast de EU-wetgeving is de EG-GentechnikDurchführungsgesetz
(wet
ter
uitvoering
van de EU genetische technische wetgeving,
EGGenTDurchfG) in Duitsland een vrijwillige „ZONDER
GENTECHNOLOGIE“ („GGO-vrij“) toestaat. etikettering
voor levensmiddelen met een gmo-gehalte van
meer dan 0,1 %. Hieronder vallen levensmiddelen en
levensmiddelen ingrediënten van dierlijke oorsprong
(zoals vlees, melk en eieren).
Etikettering „ZONDER GENTECHNOLOGIE“ voor
levensmiddelen en levensmiddelen ingrediënten
van dierlijke oorsprong zijn echter uitsluitend
toegestaan indien de betrokken dieren geen voeder
hebben ontvangen met inachtneming van de
etiketteringsvoorschriften (GMO-gehalte van meer
dan 0,9 %) gedurende een bepaalde periode vóór de
levensmiddelen werden verkregen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE WETTELIJKE VEREISTEN IS HIER BESCHIKBAAR:
■■
■■
■■

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32003R1829
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32003R1830
http://www.gesetze-im-internet.de/

De richtsnoeren voor de controle op GMO‘s in diervoeders (Leitfaden zur Kontrolle von GVO in Futtermitteln)
bevatten verdere nuttige informatie over de etikettering van voedermiddelen en mengvoeders die GMO‘s
bevatten of daarmee zijn geproduceerd, en omvatten een aantal voorbeelden:
https://www.bvl.bund.de/
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