
Nieuwe genomische technieken (NGT-New Genome Techniques) 

Sinds er landbouw bestaat worden planten geselecteerd en veredeld door mensen om de productie van 
gewassen voor voedsel en diervoeder te verbeteren. De vooruitgang van de afgelopen decennia heeft 
geleid tot het ontwikkelen van nieuwe (genomische) technieken. Deze technieken helpen bij het 
ontwikkelen van nieuwe plantenrassen door het genetisch materiaal van een organisme sneller en 
nauwkeuriger te veranderen dan conventionele veredelingstechnieken. Sommige technieken kunnen 
leiden tot beperkte veranderingen (die ook in de natuur of door conventionele veredeling kunnen 
voorkomen). Een voorbeeld is tarwe met een hoger eiwitgehalte en grotere korrelgrootte, wat leidt tot 
hogere opbrengsten en minder behoefte aan landbouwgrond.  
 
De Europese Commissie is, als onderdeel van de Green Deal, bezig met het vormgeven van 
(duurzaamheids)wetgeving voor planten die met nieuwe genomische technieken worden geproduceerd. 
Dit initiatief moet verdere verduurzaming en innovatie in de agrovoedingssector mogelijk maken, maar 
zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu.  

Afgelopen jaar is er een roadmap gepubliceerd om de route hier naar toe in kaart te brengen. Daarbij zal 
worden uitgegaan van de conclusies van een studie van de Europese Commissie over nieuwe 
genomische technieken. Uit deze studie bleek dat het huidige regelgevingskader voor genetische 
gemodificeerde organismen (GGO- Engels: GMO) niet afdoende is om alle uitdagingen op het gebied van 
nieuwe genomische technieken te dekken. Dit komt vooral doordat de varianten waarbij er beperkte 
veranderingen worden toegepast (via gerichte mutagenese en cisgenese) er geen genetisch materiaal 
van andere organismen aanwezig is in het product -in tegenstelling tot transgene gewassen- waardoor 
het niet detecteerbaar is.  

Afgelopen week sloot de gelegenheid om te reageren op een publieke consultatie/ openbare 
raadpleging van de Europese Commissie over de toepassing van gerichte mutagenese en cisgenese 
(beperkte veranderingen die ook van nature kunnen voorkomen) bij planten, waaronder met name ook 
de daarmee geproduceerde levensmiddelen en diervoeders. Coceral en Het Comité hebben beiden 
gereageerd op dit initiatief. Alle reacties zijn binnenkort in te zien via de website van de Europese 
Commissie onder de resultaten. 

De Europese Commissie heeft voor ogen om het tweede kwartaal van 2023 een voorstel tot aanpassing 
van regelgeving gereed te hebben. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Wetgeving-voor-planten-die-met-bepaalde-nieuwe-genoomtechnieken-worden-geproduceerd/public-consultation_nl

