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Voorwoord
De Europese wet‐ en regelgeving rond genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) wordt door velen
ervaren als ingewikkeld en ondoorzichtig. Welke regelingen zijn relevant, wat is hun ontstaansgeschie‐
denis, welke organisaties en instellingen beslissen waarover, waarom vindt besluitvorming vaak pas na
vele jaren of soms helemaal niet plaats? In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (CO‐
GEM) heeft Ameco Adviesgroep Milieubeleid (Ameco) in samenwerking met de Erasmus School of Law
(EUR) een analyse gemaakt van deze wet‐ en regelgeving.
De opdracht van COGEM was een reflectie op en het in kaart brengen van de EU regelgeving over
ggo’s, inclusief de besluitvormingsprocedures. In deze analyse moesten onder meer meegenomen
worden wat de intentie van de Europese wetgever was, hoe dit in de praktijk uitgekristalliseerd is en
waar de belangrijkste interpretatieverschillen over de regelgeving bestaan. COGEM acht deze kennis
en inzichten van essentieel belang voor een goed geïnformeerde advisering en besluitvorming. De
uitvoerders van het onderzoek zijn er uitstekend in geslaagd op uitvoerige en goed leesbare wijze aan
deze opdracht te voldoen. Het rapport is daarmee niet alleen voor COGEM, maar voor alle stakehol‐
ders in het ggo‐veld “must‐read” materiaal om een zeer gedegen en uniek inzicht te krijgen in de juri‐
dische context van het werken met ggo’s. Samen met de vele referenties, appendices en noten is het
een bijzonder waardevol rapport geworden waarvoor COGEM als opdrachtgever en Ameco/EUR als
uitvoerders een groot compliment verdienen. De begeleidingscommissie heeft met veel plezier bijge‐
dragen aan de totstandkoming van dit rapport.
Het rapport laat zien dat de eerste Europese regelingen in 1990 zijn ontstaan. Het betrof een harmoni‐
satie op Europees niveau die enerzijds te maken had met de verdere ontwikkeling van de interne
markt en anderzijds met de toenemende bezorgdheid over mogelijke effecten van deze nieuwe tech‐
nologie voor mens en milieu. Voordien waren in internationaal verband al 15 jaar discussies gevoerd
over de noodzaak te komen tot wet‐ en regelgeving op dit terrein. In veel landen, waaronder Neder‐
land en andere EU‐lidstaten, kwamen nationale regelingen tot stand. Deze gingen vooral over geneti‐
sche gemodificeerde micro‐organismen (ggm’s), dit omdat hier de eerste technologische toepassingen
mogelijk werden. Toen vanaf de tachtiger jaren de technologie ook toepasbaar werd op planten en
dieren, leidde dat niet alleen tot verdere uitbreiding van nationale regelgeving, maar ook tot een gro‐
tere noodzaak tot internationale harmonisatie. Dat gold in het bijzonder binnen de Europese Unie,
waar door het tot stand komen van de interne markt producten voortaan vrij tussen de lidstaten ver‐
handeld konden worden.
Een en ander neemt niet weg dat veel regelgeving nog steeds onder de nationale bevoegdheid van de
lidstaten valt. EU‐besluitvorming is in principe alleen aan de orde bij de toelating van ggo’s tot de ge‐
meenschappelijke markt. De bevoegdheid daartoe is door de Europese wetgever (Parlement en Raad)
gedelegeerd aan de Europese Commissie. De Commissie neemt haar besluit na technisch advies van
de Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) of het Europees Geneesmiddelen Agentschap
(EMA) gevolgd door politiek advies van het desbetreffende Permanente Comité van vertegenwoordi‐
gers van de lidstaten.
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De analyse laat zien dat bij toelating voor de teelt of voor het gebruik voor voedsel‐ en veevoerdoel‐
einden het Permanent Comité al jaren niet tot adviezen komt en daardoor de Europese Commissie
onvoldoende politieke steun ondervindt van de lidstaten. Pas in 2015 heeft de Commissie ondanks het
ontbreken van deze steun een aantal al jaren liggende aanvragen geaccordeerd. De toelatingen voor
medische en veterinaire doeleinden kennen deze besluitvormingsproblemen niet.
Gerrit Meester
Voorzitter begeleidingscommissie
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Adviescommissie Biotechnologie
boviene spongiforme encephalopathie, ‘gekkekoeienziekte’
deoxyyribonucleic acid
European Food Safety Authority
European Medicines Agency
Europese Economische Gemeenschap
Europese Gemeenschap
Europese Unie
genetisch gemodificeerde micro‐organismen
genetisch gemodificeerde organismen
Commissie Genetische Modificatie
Committee for Medicinal Products for Human Use
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use
genetisch gemodificeerde hogere planten
Group of National Experts on Safety in biotechnology
ingeperkt gebruik
introductie in het milieu
innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Biotechnologie
Living Modified Organism
Member States (lidstaten)
National Institutes for Health
New Plant Breeding Techniques
oligonucleotide directed mutagenesis
Organisation for Economic Co‐operation and Development
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Nederlandse
benaming voor de OECD)
Programmacommissie Biotechnologie
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
ribonucleic acid
Summary Notification Information Format
United Nations Environmental Programme
United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection
Service
(voormalig ministerie van) Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
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Samenvatting
De regelgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) roept met regelmaat vragen op
die betrekking hebben op de begrijpelijkheid van de regelgeving. Om die reden heeft de COGEM op‐
dracht gegeven een overzicht op te stellen van de vigerende GGO‐regelgeving, met als centrale on‐
derwerpen:
‐ de achtergronden en het ontstaan van de regelgeving;
‐ de manier waarop de regelgeving verder is ontwikkeld en geharmoniseerd in de Europese Unie;
‐ een overzicht van de nu vigerende Europese regelgeving, in relatie tot de doelstellingen van de
regelgeving;
‐ een juridische reflectie op de besluitvorming zoals die in de Europese Unie plaatsvindt.

Voorliggende publicatie is het resultaat van deze opdracht: het rapport biedt een overzicht van de
genoemde aspecten, licht toe binnen welke historische en maatschappelijke context de regelgeving is
ontwikkeld en momenteel wordt toegepast.
Belangrijkste doel van dit rapport is om structuur en helderheid te bieden die helpen bij het beter
begrijpen en hanteren van de GGO‐regelgeving.
In aansluiting daarop: de lezer wordt in dit rapport geïnformeerd over de ontwikkeling en betekenis
van de vigerende regelgeving. Aangezien de regelgeving geen directe betrekking heeft op onderwer‐
pen als ethische en maatschappelijke waarden en socio‐economische kwesties, komen dergelijke on‐
derwerpen in dit rapport slechts aan de orde voor zover zij van invloed waren op de ontwikkeling van
de regelgeving.
Hieronder een korte toelichting op de onderwerpen die in dit rapport aan de orde komen. Het rapport
bestaat uit twee delen.
Volgend op een inleidend hoofdstuk met toelichting op aanleiding en doel van het rapport, presen‐
teert Deel 1 feitelijke informatie over de Europese regelgeving voor de bescherming van mens en
milieu tegen mogelijke risico’s bij toepassing van genetische modificatie. Die informatie wordt aange‐
boden in drie opeenvolgende hoofdstukken:
‐ Hoofdstuk 2: Het ontstaan en de ontwikkeling van de GGO‐regelgeving in de periode van 1975 tot
nu
‐ Hoofdstuk 3: De inhoud van de vigerende Europese GGO‐regelgeving
‐ Hoofdstuk 4: De Europese GGO‐regelgeving in de praktijk.
In Deel 2 delen de auteurs van dit rapport een aantal beschouwingen met de lezer.
Het rapport wordt afgesloten met een overzicht van referenties, zeven appendices en noten bij elk van
de hoofdstukken die nadere uitleg en informatie geven over het gestelde in de hoofdstukken.
DEEL 1
Hoofdstuk 1 presenteert de achtergrond, het doel en de reikwijdte: het rapport gaat over de Europese
GGO‐regelgeving die zich richt op de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen
mogelijke schadelijke effecten van GGO’s. Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer.
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In hoofdstuk 2 wordt een historisch overzicht geboden van de ontwikkeling van de Europese regelge‐
ving. De discussie over de mogelijkheden én over de risico’s van genetische modificatie die in 1975
ontstond bij de wetenschappers die de technieken hadden ontwikkeld, werd vrij snel opgepikt door
een breder publiek. De zich verbredende en verdiepende discussie vroeg om regelgeving. Dat laatste
werd onderkend door zowel de Nederlandse overheid, een aantal individuele lidstaten als door de
Europese Unie. In internationaal verband leidde dit tot de conceptuele ontwikkeling van de milieurisi‐
cobeoordeling, met name in de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).
Gaandeweg groeide in Europa de wens naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijke interne
markt. Daarmee groeide ook de behoefte om de GGO‐richtlijnen te harmoniseren. Dat gebeurde vanaf
1990, met de eerste richtlijnen voor ingeperkt gebruik en voor doelbewuste introductie in het milieu
van GGO’s.
Hoofdstuk 3 presenteert een overzicht van de hoofdlijnen van de nu geldende regelgeving in Europa.
De milieurisicoanalyse van activiteiten met GGO’s staat centraal in de regelgeving, gevolgd door een
risicobeheersingssplan als uit de risicoanalyse blijkt dat er mogelijk niet‐verwaarloosbare risico’s zijn.
Dat plan stelt de beschermende maatregelen vast die nodig zijn om mogelijke risico’s terug te dringen.
De milieurisicoanalyse en het risicobeheersingsplan vormen samen de milieurisicobeoordeling. Hier
wordt ook aandacht gegeven aan de manier waarop wetenschappelijke onzekerheid bij de milieurisi‐
cobeoordeling aanleiding is voor het toepassen van het voorzorgbeginsel.
De procedures van de richtlijnen voor ingeperkt gebruik en introductie in het milieu van GGO’s (richt‐
lijnen 2009/41/EG en 2001/18/EG) dienen ervoor om de afwikkeling van de milieurisicobeoordeling
correct te laten verlopen ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.
Toelating van GGO’s tot de markt wordt geregeld in de richtlijn voor introductie in het milieu. Echter,
de toelating van genetisch gemodificeerde geneesmiddelen wordt geregeld in een verordening voor
het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ((EG) Nr. 2309/93). Ook
het toezicht op de voedsel‐ en diervoederveiligheid van GGO’s die worden toegelaten tot de markt
wordt geregeld in een aparte verordening ((EG) Nr. 1829/2003).
De beslissing dat een GGO in de handel gebracht kan worden is bindend voor iedere lidstaat. Daarte‐
gen bestaat bij een aantal lidstaten bezwaar. Aan dit bezwaar kan langs twee wegen worden tege‐
moetgekomen. De richtlijn 2001/18/EG kent een vrijwaringsclausule, op grond waarvan een lidstaat
een toelating tot de markt van een GGO tijdelijk of geheel kan stopzetten op basis van nieuwe infor‐
matie waardoor de milieurisicobeoordeling verandert. Een nieuwe richtlijn, (EU) 2015/412, geeft lid‐
staten de mogelijkheid om teelt van een genetisch gemodificeerd voedselgewas op hun grondgebied
te verbieden op basis van andere dan veiligheidsoverwegingen.
Een aparte paragraaf is gericht op de ethische en socio‐economische vraagstukken met betrekking tot
de toelaatbaarheid van GGO’s, met bijzondere aandacht voor publieksvoorlichting en publiekspartici‐
patie conform de uitgangspunten van het Aarhusverdrag.
Hoofdstuk 4 biedt informatie over de uitvoering van de Europese regelgeving in de praktijk, met aan‐
dacht voor de communautaire procedures. De beslissing over introductie in het milieu voor toelating
tot de handel vereist een communautaire procedure, omdat een toelating geldt voor de gehele Euro‐
pese Unie. De procedures die daarvoor worden gebruikt staan bekend als ‘comitologieprocedures’. Dit
hoofdstuk licht de rol van de Europese Commissie en van de lidstaten in deze procedures toe. Hierbij
worden de comitologieprocedures in het historisch perspectief van de ontwikkeling van het Unierecht
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geplaatst. De formele taken en bevoegdheden van de organen van de Europese Unie worden in dit
hoofdstuk schematisch gepresenteerd en samengevat.
Tenslotte wordt een juridische analyse gegeven van de besluitvormingspraktijk met daarin aandacht
voor de rol van de Europese Commissie en van de lidstaten in de vereiste communautaire procedures
binnen de Europese GGO‐regelgeving.
DEEL 2
Hoofdstuk 5 bevat een aantal beschouwingen van de auteurs van dit rapport over:
‐ het historisch perspectief van de GGO‐regelgeving en de rol die Nederland daarin heeft gespeeld;
‐ de beperking van het doel en de reikwijdte van de regelgeving tot de milieuveiligheid, en de onvre‐
de die daaruit soms voortvloeit dat andere overwegingen, zoals ethische en socio‐economische,
niet aan bod komen;
‐ de rol van het voorzorgsbeginsel in de milieurisicobeoordeling van GGO’s, bezien in een breder
perspectief;
‐ de discussies over de relatie tussen nieuwe ontwikkelingen in de plantenveredeling (zoals cisgene‐
se en gelokaliseerde mutagenese) en de bestaande GGO wet‐en regelgeving;
‐ de juridische impasse die is ontstaan door het uitblijven van beslissingen over markttoelatingen
van GGO’s;
‐ beschouwingen over het verschil tussen technologische terminologie en de juridische betekenis,
over problemen met vertalingen in de verschillende talen van de Europese Unie, en over de flexibi‐
liteit van de regelgeving.
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Executive Summary
The GMO (genetically modified organism) legislation frequently raises questions about its intelligibility.
For that reason, the Dutch Commission on Genetic Modification (COGEM) ordered to develop an over‐
view of the prevailing legislation. The overview covers the central themes:
‐ the background of the emergence of the legislation since 1975;
‐ the further development of the legislation and its harmonisation in the European Union;
‐ an overview of the prevailing European legislation, in relation to its purpose;
‐ a juridical reflection on the decisionmaking process that is followed in the European Union.
This report offers an overview of these aspects, explains the historical and the scientific and social
context in which the legislation has been developed and is applied today.
The main purpose of the report is to provide a structural background and clarity that helps to under‐
stand the GMO legislation.
The main purpose of this report is to inform the reader about the development and the meaning of
the prevailing legislation. As the legislation has no direct bearing to issues such as ethical and social
values and socio‐economic considerations, such issues are only addressed in this report to the extent
that they have influenced the development of the legislation.
The report consists of an introduction chapter presenting the main purpose of the report, followed by
two parts.
The introductory chapter 1 presents the background and purpose of the report and its scope: the
report is about the European GMO legislation that focuses on the protection of human health and the
environment from potential adverse effects of GMOs.
PART 1: Presentation of European GMO legislation
Part 1 of the report presents factual information on European legislation for the protection of human
health and the environment against potential risks caused by the use of genetic modification. This
information is presented in three chapters:
‐ Chapter 2: The introduction and further development of the GMO legislation from 1975 until pre‐
sent
‐ Chapter 3: An overview of the content of the prevailing European legislation
‐ Chapter 4: The European legislation in practice.
Chapter 2 presents a historical overview of the European legislation development process. The discus‐
sion about the importance but also about the risks of the use of recombinant DNA, i.e., genetic modifi‐
cation, originated in 1975 in the Asilomar conference, where the scientists who had developed the
techniques of genetic modification discussed these issues. The discussion was quite rapidly picked up
by a wider audience.
As this discussion broadened and became more intense a call for legislation emerged, followed by
initiatives taken by the Dutch Government, by other European Member States, and by the authorities
of the European Union. This resulted in discussions in the international context, in particular in the
OECD, where a Group of National Experts developed an authoritative overview of the ‘Recombinant
DNA considerations’ (the ‘Blue Book’, 1986). This was followed by international discussions about the
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development of a science based methodology for the environmental risk assessment of GMO applica‐
tions.
In the same period there was a growing wish in the European Community to develop a single Europe‐
an market. This development strongly influenced the need to harmonise the GMO legislation in the
Member States. In 1990 the first European directives were published for contained use (Directive
90/220/EC) and for deliberate release into the environment (Directive 90/220/EC) of GMOs.
Chapter 3 provides an overview of the main features of the legislation currently in force in the Euro‐
pean Union. The pivotal point in the regulation is the environmental risk assessment of activities with
GMOs, and, in cases where the risk assessment indicates that there may be non‐negligible risks, the
drawing up of a risk management plan. A risk management plan establishes the protective measures
needed to reduce these potential risks.
The procedures of the current European directives for contained use and for release into the environ‐
ment of GMOs (Directives 2009/41/EC and 2001/18/EC) have the purpose to ensure that the environ‐
mental risk assessment is carried out correctly in order to protect human health and the environment.
For this purpose, the directives stipulate the procedural and scientific information about the GMO and
its use in the particular case, that an applicant should provide in order to draw up an environmental
risk assessment. The dossier should be submitted to the competent authority that takes a decision,
based on its own assessment of the case, whether the intended use of the GMO can be authorised.
Deliberate release also includes the placing on the market of a GMO. The decision for placing on the
market is taken in a European community decision. The directive for deliberate release provides the
procedures for this decision. However, sectoral regulation may supersede the legislation in directive
2002/18/EC as far as the sectoral regulation provides for a specific environmental risk assessment
carried out in accordance with the principles set out in directive 2001/18/EC.
Such sectoral legislation is in place for the supervision of placing on the market of GMOs in or as food
or feed products, in regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified food and feed. Also, the
placing on the market of GMOs as or in medicinal or veterinary products is regulated in sectoral legis‐
lation, the regulation (EEC) No 2309/93 laying down Community procedures for the authorization and
supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Agency
for the Evaluation of Medicinal Products.
In the last sections this chapter gives attention to the way in which scientific uncertainty in the envi‐
ronmental risk results in the application of the precautionary principle. In the European environmental
legislation the precautionary principle is applied according to the principles laid down in a communica‐
tion by the Commission, COM(2000) 1. This interpretation is based on Principle 15 of the Rio Declara‐
tion, that states: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific cer‐
tainty shall not be used as a reason for postponing cost‐effective measures to prevent environmental
degradation”.
A separate section pays attention to ethical end socio‐economic issues relating to the admissibility of
GMOs in the context of protection of human health and the environment. Attention is payed to public
information and public participation in accordance with the principles of the Aarhus Convention.
Chapter 4 presents aspects of the actual practice of European GMO legislation, in particular the com‐
munity procedures for decision making for placing on the market of GMOs.
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The regular course of these procedures entails that the Commission submits a proposal for a decision
to the Permanent Comité, that advises in favour or against the proposal by qualified majority voting. In
case a qualified majority supports the proposal, the Commission has to follow the decision. However, a
qualified majority in favour or against a proposal is seldomly reached. In that case the Commission can
take its own decision. It should be noted here that, in practice, the Commission is reluctant to take a
decision in these politically highly controversial issues. This has led to a regulatory impasse.
This process between the Commission and the Member States is known as ‘comitology’, which rules
are included in Regulation (EU) No 182/2011, presenting the rules and general principles concerning
mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers.
Chapter 4 further discusses the formal obligations and powers of the EU bodies on genetically modifi‐
cation. The legal procedures are put into the historical perspective of the development of European
law. The closing section presents a legal analysis of the decision making practice.
PART 2
Part 2 of this report, chapter 5, presents a number of observations concerning various issues, by the
authors of this report:
‐ The historical development of the GMO legislation and the substantial role that the Netherlands
played in this process.;
‐ The limitation of the purpose and scope of the regulation to the protection of human health and
the environment, and the resulting discontent among those that are particularly concerned about
other considerations that are, according to them, only superficially taken into account in the regu‐
lations, such as ethical and socio‐economic considerations;
‐ The role of the precautionary principle in the environmental risk assessment of GMOs, viewed in a
broader international perspective;
‐ Consideration about the ‘durability’ of the European legislation. The development of New Plant
Breeding Techniques, such as cisgenesis and localized mutagenesis, raise discussions whether
these techniques yield genetically modified organisms in the sense of the European legislation.
lead to and the existing GMO Act and regulations;
‐ The legal impasse created by the absence of decisions on market approval of GMOs;
‐ Reflections on the difference between technological terminology and legal significance, problems
caused by different terminology and different definitions, problems with translations into the vari‐
ous languages of the European Union;
‐ Considerations on the flexibility that is offered by the legislation. In particular, the legislation in the
directives that has to be implemented into the national legislation of each Member State offers
some room for interpretation.
The last part of the report provides references, seven appendices and notes to each of the chapters
and appendices with further explanations and information on the content of the report.
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1

Inleiding

De Europese regelgeving betreffende toepassingen van genetische modificatie dateert van 1990. Het
was in die periode een reactie op discussies, die toen al 15 jaar gevoerd werden, onder wetenschap‐
pers maar ook breder in de maatschappij. De ontwikkeling van een Europese regelgeving paste ook
in de tijdgeest, waarbij de wens naar toename van harmonisatie en versteviging van de interne
markt steeds sterker werd. Bij de verdere ontwikkeling van de Europese regelgeving in de periode
daarna heeft nog een aantal factoren een rol gespeeld, zoals de uitbreiding van de Europese Unie
met nieuwe lidstaten met hun eigen inzichten, en in het algemeen de ontwikkeling van de maat‐
schappelijke discussie over genetische modificatie. Dergelijke ontwikkelingen, en het feit dat het
gaat om regelgeving in een wetenschappelijke context die veel kennis vergt, hebben geleid tot re‐
gelgeving die door velen wordt ervaren als lastig te doorzien.
Binnen de COGEM bestaat er daarom behoefte aan een goed overzicht van de regelgeving en haar
achtergronden dat houvast kan bieden bij de discussies binnen de commissie, als referentiedocu‐
ment en bij de uitoefening van haar adviserende en signalerende taak.

1.1

Aanleiding voor het onderzoek

Al sinds de eerste experimenten met genetische modificatie, in het begin van de zeventiger jaren van
de vorige eeuw, wierp de toepassing van deze techniek vragen en discussies op over de veiligheid en
toelaatbaarheid. Die discussies hebben al voor 1990 in verschillende lidstaten van de Europese Unie
geleid tot het ontwikkelen van regelgeving en het instellen van overheidstoezicht voor genetische
modificatie. In 1990 werden in de Europese Unie de eerste richtlijnen voor genetische modificatie
vastgesteld door de Raad van Ministers. Naarmate het aantal toepassingen in de periode daarna toe‐
nam en de maatschappelijke discussie zich verbreedde, heeft de Europese regelgeving over genetische
modificatie zich verder ontwikkeld.
De Europese regelgeving inzake genetische modificatie wordt door de gebruikers, waaronder beleids‐
makers, vergunninghouders, wetenschappers en bezwaarmakers, niet zelden als weinig inzichtelijk en
daardoor als complex ervaren. Dat geldt overigens ook voor veel andere Europese regelgeving. De
complexiteit heeft mogelijk te maken met de noodzaak om tegemoet te komen aan een veelheid aan
invalshoeken, de perceptie van (mogelijke) risico’s, en eisen ten aanzien van veiligheid en toelaatbaar‐
heid van genetische modificatie.
Verschillende aspecten van de toepassing van genetische modificatie worden behandeld in twee Eu‐
ropese richtlijnen: een richtlijn voor het ingeperkt gebruik (2009/41/EG) en een voor de doelbewuste
introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) (2001/18/EG). Deze richt‐
lijnen moeten door iedere lidstaat worden geïmplementeerd in de eigen regelgeving. In Nederland is
dat gebeurd in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen.
De lidstaten nemen individueel beslissingen over het ingeperkt gebruik van GGO’s en over introductie
in het milieu van GGO’s voor niet‐commerciële doeleinden, bijvoorbeeld voor veldonderzoek. De richt‐
lijn 2001/18/EG geeft ook voorschriften voor het in de handel brengen van GGO’s. Beslissingen over in
de handel brengen worden genomen door de lidstaten in een gemeenschappelijke (‘communautaire’)
procedure, waarbij de Europese Commissie (verder: ‘de Commissie’) een centrale rol speelt, dit vooral
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in gevallen waarin de lidstaten niet tot een positief advies komen. Hierbij worden ‘comitologieproce‐
dures’ gevolgd, waarin de Commissie wordt geadviseerd door comités van vertegenwoordigers van de
lidstaten. Deze comitologieprocedures worden, voor zover het GGO’s betreft, als ondoorzichtig en
ingewikkeld ervaren.
De bepalingen voor het in de handel brengen van GGO’s zijn uit de richtlijn 2001/18/EG overgenomen
in sectorale [1] regelgeving: een verordening over genetisch gemodificeerde levensmiddelen en dier‐
voeders ((EG) Nr. 1829/2003) en een verordening over het verlenen van vergunningen voor en het
toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ((EEG) Nr. 2309/93).
Deze Europese verordeningen hebben op zich al kracht van wet voor de lidstaten. Hun bepalingen
hoeven slechts op een aantal punten geïmplementeerd te worden in de nationale regelgeving, bij‐
voorbeeld op het onderdeel strafbaarstelling.
Daarnaast zijn er niet‐juridisch bindende Europese besluiten, zoals de beschikkingen van de Commissie
2000/608/EG en 2002/623/EG die ook in dit rapport worden behandeld. Deze documenten bevatten
richtsnoeren waarmee verduidelijking wordt gegeven van de milieurisicobeoordeling zoals die wordt
uitgevoerd respectievelijk voor ingeperkt gebruik en voor doelbewuste introductie in het milieu.
Met dat al is de Europese GGO‐regelgeving voor een gebruiker die niet is ingewijd in de Europese
juridische kaders lastig te overzien. Tegen die achtergrond bestaat er binnen de COGEM behoefte aan
een overzicht van de regelgeving en haar achtergronden, dat houvast kan bieden bij de discussies
binnen de COGEM, als referentiedocument en bij de uitoefening van haar adviserende en signalerende
taak. Dit rapport, gebaseerd op een verkenning van de regelgeving en van de manier waarop deze tot
stand is gekomen, voldoet aan die behoefte.

1.2

Doel van het rapport

Doel van het rapport, zoals aangegeven door de opdrachtgever, is om kaders aan te geven die leiden
tot een beter begrip van de GGO‐regelgeving in de Europese Unie, en de weerslag van de Europese
regelgeving op die in Nederland. Daarbij gaat het eerst om inhoudelijk begrip: wat is genetische modi‐
ficatie, en wat zijn de aanleidingen en achtergronden, de onderliggende gedachten die hebben geleid
tot de regelgeving en hoe leidt dit alles tot procedures die zorgen dat het doel van de regelgeving
wordt bereikt: de bescherming van mens en milieu [2]. Vervolgens gaat het om begrip van de juridi‐
sche procedures waarlangs binnen de Europese Unie tot besluitvorming wordt gekomen. Bij dit alles
wordt meegenomen wat de intentie van de wetgever is, hoe dit in de praktijk is uitgekristalliseerd en
waar mogelijke knelpunten in interpretatie bestaan.

1.3

Reikwijdte van het rapport

De reikwijdte van het rapport beslaat de regelgeving over de bescherming van mens en milieu bij het
vervaardigen van en handelen met genetisch gemodificeerde organismen [3]. Daarnaast is er sectorale
regelgeving over andere aspecten van de veilige toepassing van genetisch gemodificeerde organismen,
zoals de voedsel‐ en veevoederveiligheid, en de veiligheid van de patiënt bij medische toepassingen
van genetisch gemodificeerde organismen. Deze regelgeving komt in dit rapport slechts aan de orde
voor zover hierin ook de bescherming van mens en milieu wordt behandeld, en voor zover deze regel‐
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geving bepalend is voor de procedures voor toelating van genetisch gemodificeerde organismen tot de
markt.

1.4

Leeswijzer

Dit rapport bevat twee delen, deel 1 met feitelijke informatie: een historisch overzicht, de hoofdlijnen
van de regelgeving en de regelgeving in de praktijk, en deel 2 met beschouwingen van de auteurs.
Letterlijke citaten in de tekst zijn te herkennen aan dubbele aanhalingstekens en cursieve tekst: “ci‐
taat”.
In de tekst wordt gebruik gemaakt van eindnoten. Deze zijn herkenbaar door een volgnummer tussen
vierkante haken ( voorbeeld: [24] ) en verwijzen naar a) nadere uitleg bij onderwerpen in de hoofd‐
tekst, die, indien in de hoofdtekst geplaatst, de strekking van de hoofdtekst storend zou onderbreken,
b) nadere informatie in aanvulling op de hoofdtekst, of c) referenties naar additionele literatuur.
Referenties, appendices en noten bij de hoofdstukken zijn te vinden na de delen 1 en 2.
Literatuurreferenties zijn te vinden aan het eind van de tekst, voor de appendices. Zij worden in de
tekst aangeduid tussen vierkante haken, bijvoorbeeld [COGEM (2003)], of [Cohen et al., 1973]. Waar
mogelijk wordt bij de referenties een link gegeven naar een website waar de referentie te vinden is.
Een overzicht van de regelgevingsteksten waarnaar in het rapport wordt verwezen, is te vinden in
appendix 1. De appendix bevat naast de Europese regelgeving ook verwijzingen naar de Nederlandse
regelgeving en naar een aantal internationale verdragen.
Appendices 2 t/m 7 bevatten nadere toelichting of uitleg over de gebruikte definities en indelingen in
de regelgeving. Daarnaast zijn ook schematische overzichten van het verloop van de procedures opge‐
nomen.
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DEEL 1
Overzicht van de Europese GGO‐regelgeving
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2

Hoe de Europese GGO‐regelgeving vorm kreeg

Dit hoofdstuk begint met een historische schets van de ideeën en discussies die de basis vormden
voor de ontwikkeling van de GGO‐regelgeving in o.a. Nederland en de EU, gevolgd door een over‐
zicht van de vigerende EU wet‐ en regelgeving op het gebied van GGO’s.

2.1

De GGO‐regelgeving in historisch perspectief (1975‐1990)

De eerste Europese regelgeving over genetische modificatie dateert van 1990. Op dat moment be‐
stonden de mogelijkheden voor het maken van GGO's al ruim 15 jaar. De discussie over genetische
modificatie, de 'recombinant‐DNA discussie', was toen ook al 15 jaar gaande. In die discussies, en door
de ervaring met risicoanalyses van toepassingen van GGO’s, waren de ideeën over potentiële risico's
van GGO’s en over te nemen veiligheidsmaatregelen al een eind uitgekristalliseerd. In de VS en Canada
werd nagedacht hoe de problematiek rond genetische modificatie kon worden ingepast in de be‐
staande regelgeving. In verschillende lidstaten van de Europese Unie had de discussie rond genetische
modificatie geleid tot de ontwikkeling van nationale regelgeving. De ontwikkeling van de Europese
regelgeving rond 1990 haakte in op deze ontwikkelingen in de lidstaten. Daarbij werd gestreefd naar
harmonisatie van de regelgeving binnen de EU. Deze aanpak paste in de beweging naar één interne
markt binnen de EU, die in die periode plaatsvond.

2.1.1 Eerste discussie: het Asilomar debat (1975)
Genetische modificatie is het inbrengen in een organisme (de ‘gastheer’) van een stuk DNA dat buiten
het organisme is geprepareerd, waarbij dat DNA veelal afkomstig is van een ander organisme (de ‘do‐
nor’). Hoe dit gedaan kan worden is voor het eerst beschreven in 1973/4 [Cohen et al., 1973; Chang et
al., 1974; Morrow et al., 1974]. Daarvoor is een techniek nodig om DNA in discrete, hanteerbare stuk‐
ken te knippen en om stukken DNA, afkomstig van willekeurig welk organisme, in een nieuwe, 'recom‐
binante', samenstelling aan elkaar te koppelen. Vervolgens zorgt men ervoor dat het recombinant‐
DNA in een cel wordt gebracht, en zich in die cel autonoom kan vermenigvuldigen. Op die manier kan
men in principe ieder gewenst recombinant‐DNA molecuul maken en aan het genetisch materiaal van
een cel toevoegen. De erfelijke eigenschappen die door het toegevoegde recombinant‐DNA gecodeerd
worden kunnen dan in de cel tot expressie komen.
Deze technieken en de mogelijkheden die daarmee werden geboden waren direct groot nieuws in de
moleculairbiologische wereld. Daarbij zag men ook de potentiële risico's, als de nieuwe eigenschappen
die een organisme kreeg door de opname van recombinant‐DNA schadelijke consequenties zouden
hebben. In 1974 wees Paul Berg in een brief, ‘the Berg letter’ [Berg et al., 1974], samen met een aantal
vooraanstaande collega's, op die potentiële risico's. Die brief was de aanleiding voor een 150‐tal we‐
tenschappers om een discussie te houden over de risico's van recombinant‐DNA in Asilomar (zie tekst‐
kader), een conferentiecentrum in Monterrey, Californië. Zij publiceerden hun bevindingen direct na
de conferentie, in 1975 [Berg et al., 1975].
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De Asilomar conferentie
De gedachtegang achter het Asilomar debat is dat recombinant‐DNA technieken de mogelijkheid geven om
organismen te maken met combinaties van genetische eigenschappen waarvan de uitwerking in een organis‐
me nog niet eerder is gezien. De mogelijkheid dat deze 'nieuwe' genetisch gemodificeerde organismen schade‐
lijke eigenschappen hebben, kan niet a priori worden uitgesloten. Die mogelijkheid is afhankelijk van welke
eigenschappen er zijn gecombineerd, en van de omstandigheden waaronder het genetisch gemodificeerde
organisme wordt toegepast. Impliciet betekent dat dat men zich vertrouwd voelt met de bekende organismen,
die genetisch gemodificeerd zijn, en een combinatie van genetische eigenschappen hebben die men al eerder
heeft 'gezien'. Ook aan toepassingen van die bekende organismen kunnen risico's kleven, maar van die risico's
wordt algemeen aangenomen dat ze onder controle zijn.
Het Asilomar debat ademt de geest dat eventuele risico's van de nieuwe genetisch gemodificeerde organismen
met hun nieuwe combinaties van genen vooraf kunnen worden ingeschat en afgezet tegen de kennis en erva‐
ring die er is met bestaande organismen. Als dat op basis van die risicoschatting nodig is kunnen er veilig‐
heidsmaatregelen worden genomen bij de toepassing van genetische modificatie en GGO’s. De aanpak die
werd voorgesteld was in hoge mate preventief: er waren geen daadwerkelijke risico’s waargenomen, maar
men speelde in op potentiële risico’s.
Opvallend is dat het in de Asilomar discussie op de eerste plaats gaat om de veiligheid voor de mens, met
name de mens die de experimenten met genetische modificatie en GGO’s uitvoert. In de discussie wordt ook
onderkend dat er risico's voor het milieu kunnen zijn (“ecological disruption”), maar die krijgen vooralsnog
weinig aandacht. De nadruk ligt op het ondervangen van risico's, door te werken onder ‘containment’ (wij
zouden nu zeggen 'onder ingeperkt gebruik').
Andere, bijvoorbeeld ethische, overwegingen werden niet genoemd. Aandacht voor eventuele sociale of eco‐
nomische gevolgen was in deze discussie nog niet aan de orde. Die volgde pas in de negentiger jaren.
Deze eerste discussies over risico's van recombinant‐DNA zijn bepalend geweest voor de manier van denken
zoals die te vinden is in regelgeving voor ingeperkt gebruik in de EU. De huidige ingeperkt gebruik (IG) richtlijn
2009/41/EG is gebaseerd op overwegingen die hier al in eerste aanzet te vinden zijn.

De Asilomar discussie moet worden gezien tegen de stand van de techniek in die tijd. Rond 1975 be‐
perkten de praktische mogelijkheden zich tot het inbrengen van recombinant‐DNA in bacteriën. Daar‐
bij werd gebruik gemaakt van een vector [4].
Dat maakte dat de ontwikkelingen vooral plaatsvonden in de microbiologie, en de risico's die men zag
waren dan ook gebaseerd op ervaringen uit de (medische) microbiologie.
Zo zag men risico's in het overbrengen via recombinant‐DNA van genen die coderen voor een schade‐
lijke eigenschap, bijvoorbeeld pathogene of toxische eigenschappen van bacteriën, of voor resistentie
tegen antibiotica.
Het inschatten van de risico's gebeurde door een ‘optelsom’ te maken van de eigenschappen van de
gastheercel en de eigenschappen die gecodeerd werden door het ingebrachte recombinant‐DNA.
Daarbij werd gekeken naar de volgende factoren:
‐ Voor welke eigenschap codeert de genetische informatie die wordt overgedragen van de donor
naar de gastheer, in de donor. Een voorbeeld is: het genproduct geeft toxische eigenschappen aan
de donor.
‐ Wat is bekend over die eigenschap zoals deze zich manifesteert in de donor. In het voorbeeld van
toxische eigenschappen: is het genproduct als zodanig giftig, of moet het daarvoor eerst worden
geactiveerd bijvoorbeeld door modificatie van het eiwit door (bijvoorbeeld) acetylering, of is het
genproduct een enzym dat een toxische stof produceert uit een precursor die in de cel aanwezig
moet zijn.
‐ Komt het genproduct tot expressie in de gastheer. Dat zal op de eerste plaats worden bepaald door
de werkzaamheid van de promoter die de expressie van het genproduct stuurt.
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‐

‐

Zal het genproduct in de gastheer dezelfde eigenschappen hebben als in de donor. In het voor‐
beeld: zal het genproduct in de gastheer op dezelfde manier worden geactiveerd als in de donor, of
bevat de gastheer de precursor die nodig is zodat het genproduct de toxische stof kan produceren.
Bevat de gastheer functies die niet in de donor voorkomen en die in combinatie met het genpro‐
duct kunnen leiden tot specifieke schadelijke effecten.

De potentiële risico's worden ingedeeld in risicoklassen: 'minimal', 'low', 'moderate' en 'high'.
Om de risico's in te perken worden er voor iedere risicoklasse inperkingsniveaus onderscheiden. Voor
experimenten met minimale risico's is minimale inperking nodig, voor laag risico een lage inperking en
zo voort. De inperking kan berusten op fysieke maatregelen: afgesloten ruimte, afgesloten containers,
voorkomen van verspreiding door gebruik van een veiligheidskabinet, maar ook op biologische maat‐
regelen: het gebruik als gastheer van een verzwakte bacterie, die geen overlevingskansen heeft buiten
een laboratorium. De risicoklassen ‘minimal, low, moderate, high’ zijn algemeen ingeburgerd in de
GGO‐regelgeving en in de GGO‐discussie. In de Europese regelgeving wordt een interpretatie van deze
risicoklassen gegeven, zie appendix 2.

2.1.2 Richtlijnen voor recombinant‐DNA werkzaamheden (ingeperkt gebruik)
De discussies rondom de risico's van recombinant‐DNA gingen aanvankelijk alleen over ‘ingeperkt
gebruik’, omdat op dat moment introductie in het milieu nog niet aan de orde was. Die discussies
leidden bij de deelnemers aan de discussie, maar ook bij het bredere publiek, tot een behoefte aan
richtlijnen voor de uitvoering van werkzaamheden met recombinant‐DNA. De eerste waren de Gui‐
delines for research involving recombinant‐DNA molecules, vanaf 1976 opgesteld door de National
Institutes of Health (NIH) in de VS. De NIH Guidelines zijn nog steeds gezaghebbend. Ze worden regel‐
matig bijgewerkt; de huidige versie (die ook handelt over synthetische nucleïnezuurmoleculen) dateert
van 2016 [National Institutes of Health, 2016]. Ze geven aanwijzingen voor het inschatten van risico's
en voor de inperkingsmaatregelen die genomen moeten worden.
In Nederland werd er direct na Asilomar een commissie van de KNAW gevormd, waar onderzoekers op
vrijwillige basis hun werkzaamheden konden aanmelden. Vanaf het eind van de zeventiger jaren
moesten onderzoekers hun voorgenomen werkzaamheden in een inrichting melden bij de gemeenten
ingevolge de toenmalige Hinderwet [5]. De gemeenten beoordeelden zowel of de inrichting voldeed
aan de eisen van fysische inperking voor het uitvoeren van de voorgenomen GGO‐activiteiten, als de
meldingen van individuele ‘projecten’ met GGO’s die in de inrichting gingen plaatsvinden. De gemeen‐
ten vroegen bij de uitvoering van die taken om advies bij de Commissie ad hoc Recombinant‐DNA
Werkzaamheden. Deze commissie publiceerde richtlijnen, die waren geënt op de eerdergenoemde
NIH Guidelines. De richtlijnen van deze Commissie ad hoc bleven in ontwikkeling, ook onder de opvol‐
ger van de Commissie ad hoc, de COGEM, en zijn op den duur opgenomen in de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen (verder: ‘de Regeling’). Ze zijn vooral terug te vinden in de bijlagen bij de
Regeling, bijvoorbeeld in bijlage 5, die regels geeft voor de 'inschaling' van werkzaamheden, in andere
woorden, de bepaling van het inperkingsniveau waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
en in bijlage 9, die de inrichtings‐ en werkvoorschriften geeft voor verschillende inperkingsniveaus.
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2.1.3 Ontwikkeling van de milieurisicobeoordeling van GGO’s
Na Asilomar ging de discussie over veiligheid van 'recombinant‐DNA' en de organismen die met behulp
van recombinant‐DNA technieken zijn gemaakt verder. Het ging dan niet alleen meer over genetisch
gemodificeerde micro‐organismen. Rond 1980 begonnen de mogelijkheden voor genetische modifica‐
tie van planten in zicht te komen. Men voorzag dat deze GGO's in het milieu toegepast zouden gaan
worden, daar waar het om landbouwgewassen ging. Daarnaast werd er ook gewerkt aan micro‐
organismen die in het milieu gebruikt zouden gaan worden, bijvoorbeeld voor de gewasbescherming.
Doelbewuste introductie in het milieu' ('deliberate release') van GGO's werd daarmee een nieuw punt
van discussie.
Uitgangspunten van de GGO‐regelgeving
In de recombinant‐DNA‐discussie is er steeds op gewezen dat het gaat om het op wetenschappelijke basis in
schatten van potentiële risico’s van GGO’s. Zo stelt de Commissie (in een richtsnoer dat uitleg geeft over de mili‐
eurisicobeoordeling, beschikking 2002/623/EG) dat “de milieurisicobeoordeling moet worden uitgevoerd op een
uit wetenschappelijk oogpunt degelijke en transparante manier, op basis van beschikbare wetenschappelijke en
technische gegevens”.
De wetenschappelijke uitgangspunten van de regelgeving worden hieronder weergegeven. Dat laat onverlet dat
in de GGO‐regelgeving en de discussies eromheen steeds ook andere overwegingen naar voren zijn gekomen,
bijvoorbeeld politieke en maatschappelijke (ethische) overwegingen. Deze hebben in de regelgeving echter geen
plek gekregen (zie hierover ook paragraaf 3.3.1).
De uitgangspunten zijn:
 Recombinant‐DNA technieken geven de mogelijkheid om in principe iedere eigenschap die in het DNA van één
organisme is vastgelegd, over te brengen naar een ander organisme.
 Het daarbij ontstane organisme kan een combinatie van eigenschappen dragen die niet eerder in de natuur is
gezien.
 Dergelijke 'genetisch gemodificeerde' organismen kunnen door hun nieuwe combinatie van eigenschappen
eventueel schadelijke effecten veroorzaken.
 Deze potentiële schade wordt gedefinieerd als 'eventuele negatieve effecten op/risico's voor de menselijke
gezondheid en het milieu' [6].
 De menselijke gezondheid en het milieu moeten worden beschermd tegen deze potentiële schade.
 De regelgeving is preventief. Anders dan bij veel andere veiligheidsregelgeving gaat het hier niet om reeds
gebleken risico’s: er waren geen gevaren voor de menselijke gezondheid of voor het milieu geconstateerd.
 Passend in deze preventiegedachte moet voorafgaand aan toepassingen van genetische modificatie en van
GGO's, een risicobeoordeling worden gedaan. Maar dat betekent niet dat ervan uit wordt gegaan dat er in alle
7
gevallen risico’s zullen kleven aan een GGO en zijn toepassingen [ ].
 Alleen indien uit deze risicoanalyse blijkt dat er sprake is van risico's waartegen beschermende maatregelen
moeten worden genomen, alleen dán wordt nagegaan welke maatregelen adequaat zijn om nadelige effecten
te voorkomen en/of de risico’s tot een minimum te beperken.
 Bij ingeperkt gebruik van GGO’s, dus in afgesloten ruimten zoals laboratoria, kunnen allerlei maatregelen
genomen worden om de GGO’s in te perken. Die maatregelen bestaan uit fysische voorzieningen en het toe‐
passen van werkvoorschriften. Daarmee kan voor iedere toepassing van in principe ieder GGO een situatie
worden gecreëerd waarin de beoogde toepassing veilig kan worden uitgevoerd.
8
 Voor doelbewuste introductie in het milieu [ ] kunnen tot op zekere hoogte beschermende maatregelen
9
worden toegepast [ ], maar minder stringent dan onder ingeperkt gebruik. Per geval wordt bepaald welke be‐
schermende maatregelen genomen moeten worden om eventuele risico’s te reduceren tot verwaarloosbaar
klein [10].
 Voor ingeperkt gebruik bestaan die maatregelen uit meer categoraal vastgestelde fysische of biologische
inperkingsmaatregelen, in combinatie met werkvoorschriften [11].
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Een belangrijk forum voor de verdergaande internationale discussie was de OECD (Organisation for
Economic Co‐operation and Development; de Nederlandse benaming is OESO, Organisatie voor Eco‐
nomische Samenwerking en Ontwikkeling). De reden om dit debat te voeren in de OECD is dat in de
OECD een aantal (nu 35) geïndustrialiseerde landen samenwerkt, met het doel om kennis en informa‐
tie uit te wisselen, waarbij de discussie niet op de eerste plaats een politiek karakter heeft [12]. Binnen
de OECD werd in 1983 de Group of National Experts (GNE) on Safety in biotechnology opgericht, die
zich ging bezighouden met een rapport over veiligheidsoverwegingen (’safety considerations’) aan‐
gaande recombinant‐DNA. Het was de bedoeling om hierbij een aantal wetenschappelijke overwegin‐
gen vast te leggen over de veiligheid van toepassingen van recombinant‐DNA, waarover consensus
bestond. Dit zou moeten helpen voorkomen dat er 'non‐tariff barriers' (lees: 'politiek gemotiveerde
barrières'), opgeworpen zouden worden tegen de verspreiding van GGO's in het handelsverkeer.
In 1986 publiceerde de OECD het resultaat van dit eerste debat in het 'Blue Book' (naar de kleur van de
omslag; zie het volgende tekstkader), de “Recombinant DNA safety considerations; safety considerati‐
ons for industrial, agricultural and environmental applications of organisms derived by recombinant
DNA techniques” [OECD, 1986]. Hierin werd een aantal algemene beginselen vastgelegd.
Een aantal belangrijke vaststellingen het OECD 'Blue Book'
 Recombinant‐DNA technieken leiden op zich niet tot risicovolle resultaten. De risico's van een GGO hangen af
van de combinaties van erfelijke eigenschappen die erin zijn samengebracht.
 Er is ruime kennis voorhanden over de risico's van reeds bekende organismen, ook traditioneel veranderde
organismen, en die kennis kan worden gebruikt voor de inschatting van eventuele risico's van GGO's.
13
 De risico inschatting van GGO's gebeurt voorafgaand aan hun toepassing, geval voor geval ('case‐by‐case' [ ]).
 De ontwikkeling van GGO's voor introductie in het milieu en toelating voor commerciële toepassingen gebeurt
stapsgewijs, van het laboratorium naar kweekkamers en kassen, en vandaar naar veldexperimenten van ver‐
schillende omvang, om uiteindelijk de stap te maken naar commerciële toepassingen.

De ideeën over hoe de milieurisicobeoordeling feitelijk moet worden uitgevoerd raken in de periode
daarna uitgekristalliseerd (zie het volgende tekstkader) door de ervaringen van nationale overheden
met de uitvoering van milieurisicobeoordelingen in de praktijk, en door internationale discussies, o.a.
in Brussel en bij de OECD.
Karakterisering van de Milieurisicobeoordeling voor toepassingen van GGO’s
De methodologie van de milieurisicobeoordeling voor GGO‐toepassingen volgt in grote lijnen die voor de mili‐
eurisicobeoordeling van chemische verontreiniging. De Europese regelgeving over de milieurisicobeoordeling
van chemische stoffen (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) is vastge‐
legd in de verordening (EG) nr. 1907/2006.
De bepaling van het milieurisico van chemische stoffen wordt kortweg geformuleerd als:
Risk = hazard x exposure
Of ook:
Risico = kans x effect
Voor het vaststellen van het risico moeten de stappen ‘hazard identification’, ‘exposure assessment’ en ‘risk
characterisation’ worden doorlopen.
Het vaststellen van schadelijke effecten van een chemische stof (hazard identification) zal over het algemeen
kunnen gebeuren aan de hand van de eigenschappen van de chemische stof die de verontreiniging veroorza‐
ken. Voor de hazard identification is inzicht nodig in de dose‐response relatie van de stof en het organisme of
het ecosysteem dat in beschouwing wordt genomen. Bij de OECD is een aantal protocollen beschikbaar om die
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relaties experimenteel vast te stellen [ ].
De stappen ‘hazard identification’, ‘exposure assessment’ en ‘risk characterisation’ zijn ook herkenbaar in de
beschrijving van de milieurisicobeoordeling voor GGO’s (zie figuur 2 in paragraaf 3.1.4). Het vaststellen van de
mogelijke schadelijke effecten van een GGO is echter lastiger dan dat is voor chemische stoffen.
Voor die vaststelling moet er een causale keten van oorzaak en gevolg zijn, zoals die bestaat voor de dosis‐
effect relatie van een schadelijke chemische stof en zijn milieueffecten. Als het gaat om de milieueffecten van
een toxische stof die door genetische modificatie in een plant is gebracht, zoals Bacillus thuringiensis toxine,
dan is een aanpak vergelijkbaar met die voor chemische stoffen mogelijk. Maar die causale keten is lastiger te
voorspellen voor, bijvoorbeeld, de vraag of een GGO invasief zal zijn in een bepaald milieu, en daardoor scha‐
delijke effecten zal hebben.
De vaststelling van de mogelijke schadelijke effecten van een GGO gebeurt daarom in de praktijk door hypo‐
theses te formuleren over de werking van het GGO. De milieurisicobeoordeling moet berusten op een “uit
wetenschappelijk oogpunt degelijke” methode (richtsnoer 2002/623/EG]. Zo’n hypothese moet daarom langs
natuurwetenschappelijke weg kunnen worden onderzocht: de hypothese moet ‘falsificeerbaar’ zijn [Raybould,
2006]. De hypothese moet de causale keten van gebeurtenissen specificeren waardoor het schadelijke effect
wordt verondersteld te ontstaan. De te onderzoeken vraag kan niet worden geformuleerd als ‘is het GGO
veilig?’, aangezien veiligheid niet experimenteel bewijsbaar is.
Als een bepaald effect optreedt moet vervolgens de ernst van het effect worden bepaald. Dit kan in de praktijk
alleen door het effect te vergelijken met een vergelijkbaar milieueffect dat bekend is of onderzocht kan wor‐
den. Bijvoorbeeld: voor een genetisch gemodificeerde plant die een schimmeldodend eiwit vormt kan de
hypothese worden opgesteld dat het schimmeldodende eiwit in het milieu een reductie van nuttige bodem‐
schimmels, zoals mycorrhiza schimmels, zal veroorzaken. Een dergelijke reductie kan experimenteel worden
vastgesteld. De ernst van een gevonden effect kan worden bepaald door, in dit geval, te kijken naar het effect
van de geaccepteerde landbouwkundige praktijk op de hoeveelheid mycorrhiza schimmels in de bodem. Ploe‐
gen van het land leidt bijvoorbeeld tot een reductie van de mycorrhiza schimmels met een factor 10. Daaruit
kan worden afgeleid dat een reductie met een factor 10 niet hoeft te worden gerekend tot een schadelijk
effect.
De milieurisicobeoordeling van effecten van GGO’s wordt gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid,
15
bijvoorbeeld door ontbrekende kennis [ ]. Deze onzekerheid moet in de risicoanalyse worden beschreven en
zal bij de beslissing verder worden geanalyseerd conform het voorzorgbeginsel (zie paragraaf 3.1.5).
De milieurisicobeoordeling vereist dus het opstellen van een vraagstelling aan de hand van een of meerdere
hypotheses. In veel gevallen kan de vraagstelling vereenvoudigd worden door het opstellen van een ‘worst
case scenario’. Daarbij wordt de vraag naar het schadelijk effect geformuleerd als ‘wat is het ergste dat er kan
gebeuren, er vanuit gaande dat het effect in zijn volle omvang optreedt’. Als daarbij de conclusie wordt ge‐
trokken dat het ‘worst case’ geen schadelijke effecten oplevert, dan hoeven andere hypotheses, die minder
‘worst case’ zijn, niet meer in beschouwing te worden genomen.

De cruciale stap in de milieurisicobeoordeling is het vaststellen van de omvang van het (potentiële)
risico dat aan een activiteit met een bepaald GGO is verbonden. Daarvoor wordt het GGO en zijn toe‐
passing vergeleken met een situatie waarmee men bekend is: bijvoorbeeld de niet‐genetisch gemodi‐
ficeerde gastheer.
Dit thema is uitgewerkt in een OECD publicatie, die bekend staat als 'Scale‐up of crop plants' [OECD,
1993]. Daarin wordt het 'familiarity' principe behandeld: familiarity is de som van kennis en ervaring
die er is met een GGO onder bepaalde omstandigheden. Deze familiarity kan worden vergeleken met
de familiarity die bestaat met een ander, vergelijkbaar, organisme, bijvoorbeeld het gastheerorganis‐
me waaruit het GGO is ontstaan. Uit deze vergelijking met een relevant ander organisme onder zoveel
mogelijk vergelijkbare omstandigheden, kunnen conclusies worden getrokken over de omvang en de
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aanvaardbaarheid van de risico's van een toepassing van een GGO. Ook in de Europese regelgeving
16
wordt deze redenatie toegepast [ ]. Zo kan voor de vraag of een bepaalde resistentie tegen een
plaagorganisme (bijv. schimmelresistentie) zal leiden tot een competitief voordeel voor een genetisch
gemodificeerde plant worden gekeken of er aanwijzingen zijn dat natuurlijke populaties van de gast‐
heer beperkt worden in hun verbreiding door het optreden van schimmelinfecties.
De uiteindelijke vraag die wordt gesteld in de milieurisicobeoordeling is of de mens en het milieu bij de
activiteiten met het GGO voldoende worden beschermd. Daarbij moeten de ecologische effecten van
een GGO, beredeneerd, via een causale keten van gebeurtenissen, worden voorspeld. Een sleutelpu‐
blicatie over dit onderwerp was Tiedje et al. [1989].

2.1.4 De vroege regelgeving in Nederland
De internationale ontwikkelingen die geschetst zijn in de vorige paragrafen, misten hun uitwerking
niet in Nederland. In het vergaderjaar 1983‐84 verscheen er een regeringsstandpunt inzake recombi‐
nant‐DNA [Tweede Kamer, 1983‐84], naar aanleiding van het rapport dat de eerder ingestelde 'Brede
DNA Commissie' had uitgebracht. Het beleid voor de rest van de jaren tachtig werd vastgelegd in dit
standpunt.
Voor ingeperkt gebruik van GGO's bleef de Commissie ad hoc Recombinant‐DNA Werkzaamheden de
adviescommissie. De gemeenten bleven de uitvoeringsinstanties, die controle uitoefenen op de in‐
richting (een laboratorium of vergelijkbare ingeperkte ruimte) en op de uitvoering van recombinant‐
DNA experimenten onder de juiste inperking. De gemeenten werden hierin bijgestaan door de Com‐
missie ad hoc en later door de COGEM. Er kwam voorlopig geen centraal toezicht.
Met introductie in het milieu van GGO's was volgens het standpunt nog te weinig ervaring. Dergelijke
toepassingen werden geval‐voor‐geval bekeken. Aan het eind van de jaren tachtig werd het eerste
Besluit genetisch gemodificeerde organismen (verder: het Besluit) ontwikkeld, onder de Wet milieuge‐
vaarlijke stoffen. Het Besluit ging in eerste instantie alleen over doelbewuste introductie in het milieu.
De Brede DNA Commissie heeft er in haar rapport op gewezen dat er aan recombinant‐DNA onder‐
zoek ethische en maatschappelijke aspecten verbonden zijn waarover meningsvorming gewenst is. In
het regeringsstandpunt werd dat onderkend, maar de regering was van mening dat men zich kon ver‐
laten op het “overleg en de besluitvorming in de daarvoor geëigende gremia”. “Het in ogenschouw
nemen en beoordelen van ethische en maatschappelijke aspecten van recombinant‐DNA werkzaamhe‐
den enerzijds (dit geldt bijv. voor medisch‐ethische aspecten) [kan] via bestaande voorzieningen
plaatsvinden, [en zal] anderzijds dienen te geschieden in een niet specifiek voor recombinant‐DNA
werkzaamheden gecreëerde context.”
Daarnaast stelde het regeringsstandpunt (als onderdeel van de opsomming van overwegingen) “dat er
geen principiële bezwaren zijn tegen uitvoering van recombinant‐DNA werkzaamheden in de overige
door de commissie aangegeven toepassingsgebieden [dat wil zeggen: buiten toepassingen op het ge‐
netisch materiaal van de mens], aangezien de controle en toetsing daarvan in bestaande kaders ade‐
quaat geacht kunnen worden”, en “dat het recombinant‐DNA onderzoek van belang is voor de econo‐
mische ontwikkeling van ons land en daarom ondersteuning verdient in het kader van de stimulering
van de biotechnologie [17]."
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2.1.5 1990, de eerste Europese GGO‐regelgeving
Hierboven is geschetst hoe in de periode van 1975 tot de tweede helft van de tachtiger jaren de dis‐
cussie over genetische modificatie leidde tot de wens om door middel van regelgeving te waarborgen
dat er bij toepassingen van genetische modificatie aandacht zou worden gegeven aan de bescherming
van mens en milieu.
Dat gebeurde internationaal, bijvoorbeeld in de OECD, en nationaal in Nederland en in andere lidsta‐
ten van de Europese Unie.
In deze periode ontstond in de Europese Unie ook de interne markt, “een gemeenschappelijke markt
1
waarin vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen wordt verzekerd” . In het streven
naar die markt paste het om de ontwikkeling van nieuwe regelgeving te harmoniseren. Dat leidde in
1990 tot het in werking treden van Europese regelgeving over genetische modificatie.
Vormen van Europese regelgeving
De Europese Unie kent een aantal vormen van bindende rechtsinstrumenten, bijvoorbeeld richtlijnen en verorde‐
ningen. Daarnaast is de Europese Unie gebonden aan internationale verdragen waarbij de Unie partij is; de ver‐
plichtingen die daaruit voortvloeien worden in verordeningen vastgelegd.
Richtlijn
Een richtlijn bevat een doelstelling waaraan alle lidstaten moeten voldoen, maar deze heeft geen directe werking
in de lidstaten. Een lidstaat heeft de verplichting om de richtlijn te ‘implementeren’ in zijn eigen wetgeving, in
overeenstemming met zijn eigen wet‐ en regelgeving.
Verordening
Een verordening heeft de status van een wet, en heeft directe werking in alle lidstaten. Mocht er een strijdigheid
zijn met de nationale wet‐ en regelgeving dan gaat de verordening voor. Alleen sommige praktische details van de
verordening, zoals het vaststellen van de strafmaat, worden nationaal uitgewerkt.
Voorbeelden zijn:
‐ de richtlijn 2009/41/EG over ingeperkt gebruik en de richtlijn 2001/18/EG over doelbewuste introductie in het
milieu;
‐ de verordeningen (EG) Nr. 1829/2003 over genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en
verordening (EG) Nr. 1946/2003 betreffende de implementatie van delen van een internationaal verdrag: het
Cartagena Protocol voor Bioveiligheid.
Daarnaast zijn er niet‐juridisch bindende beschikkingen. Voorbeelden daarvan zijn de beschikkingen van de Com‐
missie 2000/608/EG en 2002/623/EG, die in dit rapport worden behandeld. In deze beschikkingen worden richt‐
snoeren gegeven die in meer detail ingegaan op “de doelstelling, de onderdelen, de algemene beginselen en de
methodiek van de milieurisicobeoordeling” (2002/623/EG).

In 1990 publiceerde de Europese Unie de richtlijnen 90/219/EEG (verder ook: ‘de IG‐richtlijn
90/219/EEG’) inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro‐organismen (GGM’s
[18]) en 90/220/EEG (verder ook: ‘de IM‐richtlijn 90/220/EG’) inzake de doelbewuste introductie van
genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.

1

http://eur‐
lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?locale=nl&root_default=SUM_1_CODED%3D24
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Het doel van de eerste Europese richtlijnen valt af te leiden uit de overwegingen in de preambules.
De richtlijn IM‐90/220/EEG
Deze richtlijn stelt onder meer dat GGO's die in het milieu worden gebracht zich daar kunnen verme‐
nigvuldigen, en schade kunnen berokkenen, die onomkeerbaar kan zijn. Er moet aandacht worden
geschonken aan de beperking van die risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu. Vóór een
dergelijke introductie moet altijd een milieurisicobeoordeling plaatsvinden, die “van geval tot geval”
wordt uitgevoerd.
De introductie van GGO 's in het milieu moet stapsgewijs (“according to the 'step‐by‐step' principle”)
19
plaatsvinden. Dat houdt in dat “de inperking [ ] van de GGO's geleidelijk wordt verminderd en de
schaal waarop de introductie plaatsvindt geleidelijk wordt vergroot, echter alleen indien uit de beoor‐
deling van de eerdere stappen met betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het
milieu blijkt dat de volgende stap kan worden gezet”.
Er mag geen introductie in het milieu plaatsvinden zonder toestemming van de bevoegde instantie
[20].
Het is noodzakelijk om een communautaire procedure op te stellen voor het op de markt brengen van
een produkt dat GGO’s bevat of eruit bestaat. Het is van belang dat de lidstaten kunnen meebeslissen
over het toelaten van een GGO tot de markt, immers, “wanneer een produkt dat GGO's of een combi‐
natie daarvan bevat, in de handel wordt gebracht en wanneer een dergelijk produkt in het kader van
deze richtlijn op de vereiste wijze is goedgekeurd, [mag] een Lid‐Staat de doelbewuste introductie van
het organisme in dat produkt op zijn grondgebied niet verbieden, beperken of verhinderen om redenen
die verband houden met onder deze richtlijn vallende kwesties…”.
In de richtlijn wordt niet gesproken over ethische of maatschappelijke discussiepunten. Wel wordt
aangegeven “dat het in bepaalde gevallen dienstig kan zijn het publiek te raadplegen over de doelbe‐
wuste introductie van GGO 's in het milieu."
IG‐richtlijn 90/219/EG
Ook deze richtlijn heeft als doel dat eventuele negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het
milieu moeten worden beperkt.
De richtlijn is op dat punt in lijn met IM‐richtlijn 90/220/EEG, maar besteedt aandacht aan een aantal
zaken die typisch zijn voor ingeperkt gebruik. Hier herkennen we de overwegingen die al in de conclu‐
sies van Asilomar zijn te vinden, bijvoorbeeld: "genetisch gemodificeerde micro‐organismen moeten
worden ingedeeld in klassen, op basis van de eruit voortvloeiende risico's, en daartoe moeten criteria
worden opgesteld. Er moeten passende inperkingsmaatregelen worden toegepast om emissies te be‐
heersen en ongevallen te voorkomen."
Opvallend is dat 90/219/EEG zich beperkt tot GGM’s. Dat is in lijn met de eerdere discussies, al sinds
Asilomar, die vooral over micro‐organismen gingen. De discussies over GGM’s waren ten tijde van het
opstellen van de richtlijn uitgekristalliseerd. Maar men achtte de tijd niet rijp om tot een regelgeving
te komen over ingeperkt gebruik van planten en dieren. Ook de latere regelgeving, tot en met de
meest recente IG‐richtlijn 2009/41/EG, voor ingeperkt gebruik beperkt zich tot GGM’s. Als er wordt
gesproken over werkzaamheden met planten of dieren, dan gaat het in alle gevallen om werkzaamhe‐
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den waarbij GGM’s worden getest in associatie met die (niet‐genetisch gemodificeerde) planten of
21
dieren [ ].
Die indeling van GGM’s in klassen, die in de preambule van de richtlijn 90/219/EEG gewenst wordt,
beperkte zich in tot twee groepen van GGM’s, groep I en groep II. GGM’s van groep I zijn opgebouwd
uit een gastheer die veilig is gebleken in het gebruik, de vectoren die gebruikt zijn bij genetische modi‐
ficatie zijn niet zelf overdraagbaar en moeilijk mobiliseerbaar, en het GGM is apathogeen en heeft
beperkte overlevingskansen in het milieu. Alle andere GGM’s horen tot groep II.
Zoals al eerder gesteld, moeten Europese richtlijnen worden geïmplementeerd in de nationale wetge‐
ving van de lidstaten. In Nederland is de IM‐richtlijn 90/220/EEG geïmplementeerd in het Besluit gene‐
tisch gemodificeerde organismen. Het toenmalige ministerie van VROM werd het bevoegd gezag voor
de uitvoering van het Besluit. Tot dan toe werden gevallen van introductie in het milieu behandeld
onder de eerder behandelde nationale regelgeving, die was afgestemd op ingeperkt gebruik, maar dat
leidde tot allerlei juridische problemen. Het Besluit zorgde nu voor op introductie in het milieu toege‐
sneden procedures. 'Doelbewuste introductie in het milieu' werd daarbij gedefinieerd als alle toepas‐
singen van genetische modificatie die niet vallen onder het ingeperkt gebruik. Op zo’n manier worden
ook nu nog grijze gebieden voorkomen, bijvoorbeeld: werkzaamheden in een ruimte die niet is gekwa‐
lificeerd als een ruimte met een bepaalde fysische inperking voor GGO‐werkzaamheden, worden gere‐
kend tot doelbewuste introductie in het milieu.
De bepalingen van de IG‐richtlijn 90/219/EEG waren in feite al geïmplementeerd, in de decentrale
afhandeling van ingeperkt gebruik door de gemeenten, die daarbij werden bijgestaan door de Com‐
missie ad hoc Recombinant DNA Werkzaamheden (zie boven). Deze situatie bleef bestaan, zij het dat
bij het ministerie het inzicht ontstaat dat het toezicht op ingeperkt gebruik zo snel mogelijk gecentrali‐
seerd moet worden. Dit gebeurt bij een nieuwe versie van het Besluit in 1993, waarin de bepalingen
van de richtlijn 90/219/EEG worden geïmplementeerd. Het ministerie van VROM is dan ook de be‐
voegde instantie voor ingeperkt gebruik [22].
In het Besluit van 1990 werd ook een nieuwe adviescommissie ingesteld: de COGEM [23]. Het ministe‐
rie richt daarnaast een Bureau GGO op dat zorg draagt voor de inhoudelijke voorbereiding en de ad‐
ministratieve afhandeling van de vergunningverlening onder het Besluit.

2.2

De ontwikkeling van de Europese GGO‐regelgeving na 1990

Bij de toepassing van de richtlijnen 90/219/EEG en 90/220/EEG komen bij de bevoegde instanties van
de lidstaten en bij de Commissie al snel wensen naar boven voor wijziging van de richtlijnen.
In 90/219/EEG wordt het als lastig ervaren dat er slechts onderscheid wordt gemaakt tussen GGM’s
van groep I en II. In de praktijk ziet men een breder scala aan GGM’s die variëren van in feite onscha‐
delijk tot potentieel zeer schadelijk. In de praktijk van de COGEM werden vier groepen, risicoklassen,
onderscheiden, en voor die groepen zouden verschillende procedures voor toezicht moet komen. In
de herziene IG‐richtlijn 98/81/EG wordt daarin voorzien. Deze herziening en enkele kleinere wijzigin‐
gen leiden in 2009 tot een ‘herschikking’ waarin alle wijzigingen zijn opgenomen: de IG‐richtlijn
2009/41/EG. Deze wordt behandeld in hoofdstuk 3.
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Wat betreft de IM‐richtlijn 90/220/EEG, deze richtlijn heeft als centraal punt de uitvoering van een
milieurisicobeoordeling, waaruit kan worden afgeleid of een introductie in het milieu verantwoord
plaats kan vinden. De methodologie van de milieurisicobeoordeling ontwikkelde zich tussen 1990 en
2000 in de praktijk, bij de afhandeling van een aantal kennisgevingen voor introductie in het milieu die
in die periode werden gedaan. In Nederland groeide daaruit een methode voor de aanpak van de
milieurisicobeoordeling. Daarbij ontwikkelde de COGEM de manier om tot een wetenschappelijke
onderbouwing te komen, terwijl het ministerie, als bevoegde instantie, de toepasbaarheid van de
onderbouwing in de besluitvorming uittestte [24].
De inzichten die daarbij nationaal ontstonden werden diepgaand besproken in een groot aantal inter‐
nationale bijeenkomsten, bijvoorbeeld bijeenkomsten tussen adviescommissies van de lidstaten (Ne‐
derland, het VK, Frankrijk en Denemarken waren hierbij zeer actief). Dit leidde tot een mate van con‐
sensus over de methodologie van de milieurisicobeoordeling, die is uitgewerkt in de nieuwe richtlijn
voor introductie in het milieu, 2001/18/EG. Ook deze richtlijn wordt behandeld in hoofdstuk 3.
De kennisgevingen voor introductie in het milieu gaan over het algemeen over veldexperimenten met
genetische gemodificeerde gewassen, zoals aardappel, suikerbiet, koolzaad, die worden ontwikkeld
voor de markt: als voedsel of veevoeder, maar ook voor toepassingen in voedingsproducten: zoals
zetmeel, suiker, olie.
Dat leidt tot de vraag naar de voedsel‐ en veevoederveiligheid van deze GGO’s. In eerste instantie doet
die vraag zich voor bij de verwerking van het biologisch afval van deze veldexperimenten. Dat afval
moet zodanig worden geïnactiveerd dat het niet meer kan uitgroeien tot een GGO. Bij kleinschalige
veldexperimenten kan de beperkte hoeveelheid biologisch materiaal worden geïnactiveerd en als afval
worden afgevoerd. Bij grootschalige veldexperimenten van meerdere hectaren en groter blijft er van‐
zelfsprekend veel biologisch materiaal over. Zoveel biologisch materiaal inactiveren en als afval afvoe‐
ren kan als verspilling worden gezien: dat materiaal kan bijvoorbeeld ook dienen als veevoeder, indien
is vastgesteld dat er vanuit de veevoederveiligheid geen bezwaar bestaat tegen vervoedering.

2.2.1 Toelating van GGO’s tot de markt
Aan het eind van de negentiger jaren naderden genetisch gemodificeerde gewassen de markt, juist op
het moment dat er over het geheel onrust ontstond over de veiligheid van voedsel en veevoeders.
Deze onrust culmineerde tijdens de BSE‐crisis [25] in 1997 en het dioxineschandaal in 1999, incidenten
die bij consumenten diepe bezorgdheid opriepen over de veiligheid van voedsel en veevoeder.
Daaruit kwam de wens voort naar beter toezicht op de veiligheid van zowel voedsel als veevoeder.
In 2002 werd daartoe de verordening (EG) Nr. 178/2002 “tot vaststelling van de algemene beginselen
en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden”, de
General Food Law, gepubliceerd. Reden voor deze regelgeving is dat “vrij verkeer van veilig en gezond
voedsel een wezenlijk aspect is van de interne markt”, en dat daarom de voorschriften voor voedsel‐
en diervoederveiligheid tussen de lidstaten geharmoniseerd moeten worden.
In lijn met deze verscherpte aandacht voor voedselveiligheid werd er in die tijd ook gewerkt aan een
specifieke verordening inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, (EG) Nr.
1829/2003 (verder ook: de voedselveiligheidsverordening 1829/2003). Deze regelgeving bepaalt dat
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GGO’s als zodanig of als onderdeel in voedsel of diervoeders alleen op de markt gebracht mogen wor‐
den als er via een in de verordening beschreven communautaire procedure is vastgesteld dat zij veilig
zijn voor de consumptie door mens of dier. De EFSA (European Food Safety Authority, ingesteld door
de verordening EG Nr. 178/2002 )2 speelt een belangrijke rol in deze procedure (zie verder paragraaf
3.2.5.1). De voedselveiligheidsverordening 1829/2003 voorziet ook in een milieurisicobeoordeling van
de GGO’s. De procedure om tot een beslissing te komen over de toelating tot de markt van een GGO
moet recht doen aan de vereisten van de IM‐richtlijn 2001/18/EG. De richtlijn 2001/18/EG voorziet in
een mogelijkheid dat de artikelen die in die richtlijn handelen over de toelating tot de markt van een
GGO (deel C van de richtlijn) niet van toepassing zijn op GGO’s die tot de markt worden toegelaten
door een andere communautaire regelgeving. Voorwaarde is dan wel dat die communautaire regelge‐
ving voorziet in een procedure die ten minste gelijkwaardig is aan die van 2001/18/EG. Een ander
voorbeeld van dergelijke regelgeving is de verordening (EEG) Nr. 2309/93, met communautaire proce‐
dures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik.
Een belangrijk discussiepunt bij de toelating tot de markt van GGO’s is de keuzevrijheid van de consu‐
ment: het is niet wenselijk dat de consument zonder dat deze daarvan op de hoogte is, voedsel ge‐
bruikt dat GGO’s bevat. Dat was een reden om in de verordening (EG) Nr. 1830/2003 bepalingen op te
nemen over de etikettering van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levens‐
middelen en diervoeders.
Sinds het begin van de recombinant‐DNA discussie in 1975 zijn er vier decennia verlopen, waarin er
intensieve discussies hebben plaatsgehad die hun weerslag hebben gevonden in de regelgeving. On‐
danks al deze discussie blijven er fundamentele verschillen van inzicht tussen de lidstaten van de Eu‐
ropese Unie, met name over beslissingen om een GGO toe te laten tot de markt. Bij een aantal lidsta‐
ten bestaat grote weerzin tegen het verplichtende karakter van deze communautaire beslissingen.
Deze weerzin berust niet alleen maar op vragen rond de milieuveiligheid van het op de markt te bren‐
gen GGO. De tegenstand komt veeleer voort uit andere, bijvoorbeeld ethische en socio‐economische
overwegingen. Dergelijke overwegingen kunnen in de procedures van de Europese GGO‐regelgeving
wel naar voren worden gebracht, maar ze spelen geen rol van betekenis bij de beslissing, die wordt
genomen op basis van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.
Recent is een mogelijkheid geopend voor lidstaten om andere overwegingen dan de bescherming van
de menselijke gezondheid en het milieu mee te laten wegen bij de toelating van een GGO tot de markt
met het doel van teelt op hun grondgebied. De desbetrefende richtlijn (EU) 2015/412 biedt, aldus de
titel, de “mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)
op hun grondgebied te beperken of te verbieden”. Op deze richtlijn wordt in hoofdstuk 3 nader inge‐
gaan.

2

https://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa
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2.2.2 Internationale verdragen
Tenslotte is er Europese regelgeving die tot doel heeft om de verplichtingen te implementeren die
voortvloeien uit internationale verdragen waarbij de Europese Unie partij is. Voor de GGO‐regelgeving
gaat het op de eerste plaats om het Cartagena Protocol inzake Bioveiligheid. Dit protocol hoort bij het
Biodiversiteitsverdrag [CBD, 2000], dat valt onder het United Nations Environmental Programme
(UNEP).
Toen in de negentiger jaren overal in de geïndustrialiseerde wereld de regelgeving voor genetische
modificatie werd ontwikkeld, kwam er een discussie op hoe niet‐geïndustrialiseerde landen met veel
minder ervaring met GGO’s en regelgeving, hiermee om zouden moeten gaan. De zorg was dat GGO’s
geëxporteerd zouden kunnen worden naar deze landen, bijvoorbeeld voor het doen van veldexperi‐
menten, of om ze op de markt te brengen, zonder dat er in het ontvangende land voldoende toezicht
zou zijn op de toepassingen van die GGO’s. Het Cartagena Protocol heeft tot doel om dat probleem op
te lossen. Alle partijen van het protocol verbinden zich om te zorgen dat export van GGO’s naar een
andere jurisdictie alleen plaats kan vinden als daarvan melding wordt gemaakt bij de bevoegde instan‐
tie(s) van het ontvangende land, met alle informatie die noodzakelijk is om ten behoeve van het ont‐
vangende land een milieurisicobeoordeling te (laten) doen.
Het Cartagena Protocol geeft daarvoor een eigen methodologie van milieurisicobeoordeling van gene‐
tisch gemodificeerde organismen. Bij de ontwikkeling van die methodologie is er intensief overleg
geweest met vertegenwoordigers van de lidstaten (die afzonderlijk partij zijn bij het protocol), en met
de Commissie. Dat overleg vindt nog steeds plaats, en is van groot belang omdat het niet zo kan zijn
dat de methodologie van het protocol, die bindend is voor de Europese Unie, af zou wijken van die van
de IM‐richtlijn 2001/18/EG of de voedselveiligheidsverordening 1829/2003. De bepalingen van de
Europese Unie als importerende partij onder het Cartagena Protocol hoeven dan ook niet apart te
worden geïmplementeerd [26]. De bepalingen waaraan een exporteur moet voldoen bij uitvoer van
GGO’s vanuit een lidstaat naar een gebied buiten de Europese Unie, zijn geïmplementeerd in de ver‐
ordening (EG) Nr. 1946/2003, betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemo‐
dificeerde organismen.

2.3

Overzicht huidige Europese en Nederlandse GGO‐regelgeving

Figuur 1 op de volgende pagina geeft een schematisch overzicht van de toepassingsgebieden van
GGO’s: ingeperkt gebruik, veldexperimenten en, na toelating tot de markt, het handelsverkeer.
Ingeperkt gebruik (kolom 1): In deze fase worden GGO’s vervaardigd en vindt een uitgebreide karakte‐
risering plaats onder experimentele omstandigheden. In deze fase vinden ook eindtoepassingen plaats
van GGO’s, bijvoorbeeld in de fermentatie industrie, waar het ingeperkt gebruik gehandhaafd kan
worden. Er is dan nog geen sprake van doelbewuste introductie in het milieu. Experimentele kennis
die wordt verkregen onder ingeperkt gebruik kan wel worden gebruikt voor voorspellingen over het
gedrag van een GGO in het milieu, maar deze zullen moeten worden geverifieerd onder milieuom‐
standigheden.
Veldexperimenten (kolom 2): GGO’s die worden gemaakt met het doel om ze in het milieu toe te pas‐
sen, zoals genetisch gemodificeerde gewassen, zullen daarom eerst in het milieu moeten worden ge‐
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test om hun eigenschappen onder milieuomstandigheden vast te stellen. Hierbij zal de kennis omtrent
het GGO stapsgewijs toenemen (de pijlen in deze fase).
De beslissing voor toelating tot de markt wordt weergegeven als een lijn die de overgang markeert van
een situatie waarin de milieuveiligheid van het GGO nog onvoldoende is vastgesteld naar de situatie
waarin het GGO wordt beschouwd als even veilig als vergelijkbare niet‐GGO’s. Het GGO kan dan zon‐
der milieubezwaren op de markt worden gebracht.
De toelating tot de markt is de laatste stap van introductie in het milieu. Wanneer het GGO eenmaal
op de markt is, is het nog onderhevig aan andere regelgeving, die andere aspecten regelt dan milieu‐
veiligheid. De toelating kan ook worden gezien als de eerste stap op de markt van het GGO. Daarom
kan een toestemming voor toelating van een GGO tot de markt ook worden verkregen via de regelge‐
ving die andere aspecten in de marktfase reguleert, i.c. de verordeningen voor voedsel‐ en veevoeder‐
veiligheid en voor de toelating van geneesmiddelen.
De figuur geeft per toepassingsgebied de regelgeving aan die van toepassing is in de verschillende
fasen van ontwikkeling.
De hier genoemde Europese regelgeving wordt behandeld in het volgende hoofdstuk. Waar dat tot
verduidelijking leidt wordt in dit hoofdstuk ook verwezen naar de Nederlandse regelgeving, in het
Besluit en de Regeling.
Figuur 1: Schematisch overzicht van de regelgeving voor verschillende GGO toepassingsgebieden
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3

Hoofdlijnen van de huidige Europese regelgeving

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de Europese GGO‐regelgeving voor ingeperkt gebruik, de
doelbewuste introductie in het milieu voor veldexperimenten en voor het in de handel brengen van
GGO’s. Het hoofdstuk begint met het doel van de regelgeving: de bescherming van mens en milieu.
Twee belangrijke onderwerpen zijn: de definitie van een GGO, en de manier waarop de milieurisico‐
beoordeling moet worden uitgevoerd, waarbij aandacht wordt gegeven aan het voorzorgbeginsel.
Daarna worden de procedures uitgelegd die gevolgd moeten worden om toestemming te krijgen
voor ingeperkt gebruik van GGO’s en voor doelbewuste introductie in het milieu. Naast de twee
richtlijnen 2009/41/EU en 2001/18/EU wordt aandacht gegeven aan de sectorale regelgeving waarin
de toestemming voor het in de handel brengen van GGO’s is ingebed in de voedselveiligheidsregel‐
geving en in de geneesmiddelenregelgeving. Tenslotte wordt ingegaan op ethische en socio‐
economische vragen en op publieke inspraak.

3.1

Bescherming van mens en milieu

3.1.1 Doel van de regelgeving
De Europese richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG hebben tot doel de bescherming van de menselij‐
ke gezondheid en het milieu, bij doelbewuste introductie in het milieu van GGO's en bij ingeperkt
gebruik van GGO's [27]. Dit legt de reikwijdte van de regelgeving vast: deze richtlijnen stellen de regels
en procedures vast die de lidstaten moeten volgen om voor die bescherming te zorgen.

3.1.2 Definitie: wat is een GGO?
De Europese regelgeving stelt plichten en eisen aan iedereen die betrokken is bij handelingen met
GGO’s, zoals degene die de handelingen uitvoert en de overheid die toezicht houdt op het handelen.
Dat kan alleen werken als die plichten afdwingbaar zijn, en dat kan weer alleen als duidelijk is wat er
precies wordt verstaan onder het begrip GGO, dus als er een sluitende definitie is. De definities die in
de Europese regelgeving worden gehanteerd leggen vast welke technieken of processen leiden tot de
28
vorming van een GGO [ ]. Dit uitgangspunt wordt ‘process based’ genoemd. Daartegenover staat de
opvatting dat het beter zou zijn om de definitie te baseren op de eigenschappen van het ‘product’, het
GGO, dus ‘product based’ in plaats van op basis van het proces. Deze discussie wordt al gevoerd sinds
het eind van de tachtiger jaren, bijvoorbeeld in de OECD Group of National Experts on Safety in Bio‐
technology (zie paragraaf 2.1.3). Deze discussie is van belang voor de huidige discussie over tekortko‐
mingen en mogelijke verbeteringen van de Europese regelgeving. Er wordt nader op ingegaan in deel 2
van dit rapport met beschouwingen rond de Europese regelgeving.
De IM‐richtlijn 2001/18/EG en de IG‐richtlijn 2009/41/EG [29] geven een uitgebreide definitie van het
begrip GGO, met een aantal vrijstellingen: zie appendix 3 voor een overzicht. Het thans geldende Ne‐
derlandse Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer stroomlijnt de weergave van de
definitie enigszins [30]: een GGO is een "organisme, met uitzondering van menselijke wezens [31], waar‐
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van het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is door voortplan‐
ting of natuurlijke recombinatie."
Het gaat in elk geval om een GGO als het organisme is verkregen door:
"1. recombinant‐nucleïnezuurtechnieken waarbij nieuwe combinaties van genetisch materiaal wor‐
den gevormd door de invoeging van ongeacht op welke wijze buiten een organisme vervaardigde
nucleïnezuurmoleculen in een virus, bacterieel plasmide of ander vectorsysteem en de opneming
daarvan in een gastheer waarin ze van nature niet voorkomen maar waarin ze blijvend vermenig‐
vuldigd kunnen worden,
2. technieken met rechtstreekse inbrenging in een organisme van erfelijk materiaal dat buiten het
organisme vervaardigd is, waaronder micro‐injectie, macro‐injectie en micro‐inkapseling." [32]
In de praktijk komt het erop neer dat een GGO ontstaat in alle gevallen waarin er erfelijk materiaal [33]
dat op een of andere manier buiten een cel is 'vervaardigd', aan een cel wordt toegevoegd. Het hoeft
daarbij niet te gaan om 'recombinant‐nucleïnezuur', en er hoeft geen 'virus, bacterieel plasmide of
vectorsysteem' aan te pas te komen.
Het Besluit noemt in Bijlage 2 een aantal technieken die niet leiden tot de vorming van een GGO [34].
In de praktijk is de belangrijkste daarvan mutagenese, voor zover daarbij geen gebruik wordt gemaakt
van recombinant‐nucleïnezuurmoleculen of van een GGO.
In Bijlage 3 van het Besluit wordt een aantal gevallen genoemd van organismen die wél GGO’s zijn,
maar niet vallen onder de bepalingen van het Besluit. In de praktijk is de belangrijkste daarvan de
vrijstelling van apathogene micro‐organismen die zijn ontstaan door zelfklonering [35]; van deze vrij‐
stelling wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Deze vrijstelling geldt overigens uitsluitend voor ingeperkt
gebruik: de vrijstelling in de IG‐richtlijn 2009/41/EG. Voor introductie in het milieu geldt deze vrijstel‐
ling niet, hij wordt in de IM‐richtlijn 2001/18/EG niet genoemd.

3.1.3 Realisatie van de bescherming van de mens en het milieu
De IM‐richtlijn 2001/18/EG geeft een duidelijk stramien hoe de bescherming van de menselijke ge‐
zondheid en het milieu wordt gerealiseerd [36]. Het volgende tekstvak geeft dit stramien weer.
Stramien voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu (richtlijn 2001/18/EG)
Wie van plan is om een GGO (of combinatie van GGO's) te introduceren in het milieu moet voorafgaand aan de
introductie een kennisgeving indienen bij de bevoegde instantie. De kennisgeving moet de volgende elementen
bevatten [37]:
(1) Een technisch dossier met de informatie die nodig is om de milieurisicobeoordeling van de doelbewuste in‐
troductie van een GGO te verrichten:
 informatie over het GGO (gastheerorganisme, genetische modificatie, nieuwe eigenschappen van het
GGO);
 informatie over de omstandigheden van de introductie en het potentiële milieu waarin wordt geïntrodu‐
ceerd;
 informatie over de interactie tussen het GGO of de GGO's en het milieu;
38
 een monitoringplan [ ] om de effecten van het GGO of de GGO's op de menselijke gezondheid of het mi‐
lieu te signaleren;
 informatie over de plannen voor herstelmethoden, afvalbehandeling en noodmaatregelen;
(2) Een milieurisicobeoordeling die conclusies bevat over de milieueffecten van de introductie, op een aantal
specifiek genoemde gebieden van milieuveiligheid, zoals vastgelegd in Bijlage II D van de richtlijn (zie appen‐
dix 4).
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De kennisgever mag de introductie alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de bevoegde instantie, en
met in acht name van de eventueel aan die toestemming verbonden voorwaarden.
De nationale bevoegde instantie draagt er zorg voor dat alle nodige maatregelen worden genomen ter voorko‐
ming van negatieve effecten van de doelbewuste introductie van GGO's op de menselijke gezondheid en het
39
milieu [ ].
Concreet betekent dit dat de kennisgever alleen tot introductie in het milieu mag overgaan na goedkeuring van
zijn plannen door de bevoegde instantie. Dit is in het Besluit en de Regeling uitgewerkt in een vergunningensys‐
teem, waarbij de bevoegde instantie alleen een vergunning afgeeft voor een introductie in het milieu als de daar‐
aan verbonden (potentiële) risico’s verwaarloosbaar klein zijn onder de omstandigheden waaronder de introduc‐
tie plaats zal vinden, bijvoorbeeld: met in acht name van risicobeheersingsmaatregelen indien die nodig zijn. Die
conclusie wordt getrokken op basis van de door de kennisgever verstrekte gegevens over het GGO en de intro‐
ductie. Wat betreft de milieurisicobeoordeling: van de beoordeling van de kennisgever wordt kennisgenomen,
maar de bevoegde instantie, bijgestaan door het Bureau GGO, daarbij geadviseerd door de COGEM, controleert
deze beoordeling en stelt waar nodig een eigen milieurisicobeoordeling vast met eigen conclusies.

3.1.4 De milieurisicobeoordeling voor doelbewuste introductie in het milieu
De milieurisicobeoordeling voor doelbewuste introductie in het milieu (richtlijn 2001/18/EG) speelt
een cruciale rol bij de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu bij handelingen met
GGO’s, zoals beschreven in paragraaf 3.1.3.
De milieurisicobeoordeling moet worden uitgevoerd volgens een vastgestelde methodologie die be‐
schreven is in bijlage II van de richtlijn 2001/18/EG, en die verder wordt toegelicht in het richtsnoer
2002/623/EG van de Commissie.
Volgens die methodologie wordt de milieurisicobeoordeling uitgevoerd in zes stappen, die in figuur 2
schematisch zijn weergegeven.
Figuur 2. De zes stappen van de milieurisicobeoordeling (zie ook appendix 5)

In stap 1 worden de potentiële schadelijke effecten gezocht die kunnen worden veroorzaakt door een
kenmerk van het GGO dat voortvloeit uit de genetische modificatie. De stappen 2, de evaluatie van de
mogelijke gevolgen van de schadelijke effecten, en 3, de evaluatie van de waarschijnlijkheid dat de
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individuele schadelijke effecten optreden, staan naast elkaar, omdat de overwegingen van deze stap‐
pen elkaar beïnvloeden en ze daarom naast elkaar worden uitgevoerd. In stap 4 wordt het risico be‐
paald, als conclusie van de overwegingen in de stappen 1‐3.
Stap 5 wordt uitgevoerd als het in stap 4 gevonden risico hoger is dan ‘verwaarloosbaar’ (over het
kwantificeren van risico’s, zie appendix 2). In dat geval wordt nagegaan of het mogelijk is om door
risicobeheersingsmaatregelen de risico’s te beperken. De stappen 1‐5 worden uitgevoerd voor elk van
de (potentiële) schadelijke effecten die gepostuleerd zijn in stap 1. In stap 6 wordt het totale risico
bepaald, voor de afzonderlijk bepaalde risico’s tezamen, met in acht name van de risicobeheersings‐
maatregelen.
De stappen 1 t/m 3 en hun conclusie, in stap 4, vormen de milieurisicoanalyse. Het totale proces wordt
milieurisicobeoordeling genoemd. Een zorgvuldig gebruik van deze termen wordt aanbevolen, om
verwarring in discussies te vermijden (zie het Besluit, pag. 83).
Bij de introducties in het milieu die plaatsvinden onder deel B van de IM‐richtlijn 2001/18/EG gaat het
eigenlijk altijd om zogenoemde veldexperimenten (of klinisch onderzoek bij GGO’s voor medische
toepassingen). De GGO’s die daarbij worden gebruikt zijn nog in ontwikkeling. Het veldexperiment is
erop gericht om eigenschappen van het GGO en van zijn interactie met het ontvangende milieu te
onderzoeken. De milieurisicobeoordeling in dit stadium zal dus altijd gebeuren op grond van gegevens
die niet allemaal empirisch zijn vastgesteld. Het is belangrijk om in de milieurisicobeoordeling duidelijk
te maken welke risico‐overwegingen worden gemaakt op basis van empirische bepaalde gegevens, en
welke berusten op, bijvoorbeeld, geëxtrapoleerde gegevens, of op veronderstellingen.
Hierdoor ontstaat er onvermijdelijk een mate van wetenschappelijke onzekerheid, die in de milieurisi‐
cobeoordeling moet worden gerapporteerd en gekarakteriseerd. De wetenschappelijke onzekerheid
kan soms worden opgelost door nader onderzoek aan het GGO, bijvoorbeeld in het voorgenomen
veldexperiment [40].
De milieurisicobeoordeling wordt ‘geval‐voor‐geval’ uitgevoerd [41], dat wil zeggen dat voor iedere
toepassing van een GGO een aparte milieurisicobeoordeling wordt gedaan, die recht doet aan de spe‐
cifieke aspecten van het GGO, van het specifieke ontvangende milieu en van hun interactie. Maar het
wil niet zeggen dat er niet geleerd wordt van eerdere ervaringen. Vanzelfsprekend wordt ervaring
opgedaan in eerdere vergelijkbare gevallen wel meegenomen, mutatis mutandis.
De milieurisicobeoordeling is een cyclisch proces. Bij de uitvoering van de milieurisicobeoordeling zal
regelmatig worden teruggegrepen naar eerdere stappen, om die nog eens te bezien in het licht van
latere overwegingen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van risicobeheersingsmaatregelen. Maar de mili‐
eurisicobeoordeling wordt ook steeds opnieuw gedaan als er nadere gegevens over het GGO en zijn
interactie met het milieu naar voren komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het doen van een kennisge‐
ving voor een vervolgexperiment met het GGO, bijvoorbeeld op grotere schaal of in een ander ontvan‐
gend milieu. De milieurisicobeoordeling moet ook opnieuw worden uitgevoerd als er sprake is van een
wijziging of onbedoelde verandering in de doelbewuste introductie van een GGO, die gevolgen kan
hebben voor de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu, of indien nieuwe informatie over
die risico's aan het licht komt [42]. Afhankelijk van de uitkomst van die milieurisicobeoordeling kunnen
andere of nieuwe risicobeheersingsmaatregelen worden voorgeschreven, of kan een introductie zelfs
worden stopgezet.
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3.1.5 Wetenschappelijke onzekerheid en het voorzorgbeginsel
De eerdergenoemde wetenschappelijke onzekerheid is een grondslag voor de toepassing van het
voorzorgbeginsel door de bevoegde instantie bij haar beslissing over te nemen risicobeheersingsmaat‐
regelen.
In het milieubeleid van de Europese Unie speelt het voorzorgbeginsel een belangrijke rol. De toepas‐
sing van het voorzorgbeginsel in milieuzaken wordt omschreven in Principle 15 van de Rio Declaration
on Environment and Development [UNEP, 1992]. Dit Principle zegt: “In order to protect the environ‐
ment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities.
Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be
used as a reason for postponing cost‐effective measures to prevent environmental degradation.”
Opmerkelijk is de nadruk die wordt gelegd op het toepassingsgebied: het gaat om “bedreigingen van
ernstige of onomkeerbare schade". De formulering van het beginsel in een dubbele ontkenning komt
misschien over als lastig. Maar beter kan het niet worden gezegd: “Het feit dat er geen volledige we‐
tenschappelijke zekerheid is [43] is geen reden om het nemen van kosteneffectieve maatregelen uit te
stellen”.
De interpretatie die door de Commissie wordt gegeven aan het voorzorgbeginsel is te vinden in een
Mededeling van de Commissie over het voorzorgsbeginsel, COM(2000) 1. In dit document worden
twee belangrijke begrippen geïntroduceerd: het ‘voorzichtigheidsbeginsel’ en het ‘voorzorgbeginsel’.
De paragrafen 4 en 5 van de inleiding van COM(2000) 1 luiden: “Het voorzorgsbeginsel moet bezien
worden binnen een gestructureerde aanpak van een uit drie stappen bestaande risicoanalyse: risico‐
evaluatie, risicobeheer en risicomelding. Het voorzorgsbeginsel dat hoofdzakelijk door besluitvormers
bij risicobeheersing gehanteerd wordt, mag niet worden verward met het voorzichtigheidsbeginsel dat
de wetenschappers bij hun evaluatie van wetenschappelijke gegevens toepassen. Toepassing van het
voorzorgsbeginsel veronderstelt dat potentieel gevaarlijke gevolgen van een verschijnsel, product of
proces zijn vastgesteld en dat het risico door een wetenschappelijke evaluatie met onvoldoende zeker‐
heid kan worden bepaald. Toepassing van een beleid op basis van het voorzorgsbeginsel dient te be‐
ginnen met een zo volledig mogelijke wetenschappelijke evaluatie en, zo mogelijk, in iedere fase de
onzekerheidsgraad vaststellen.
Besluitvormers moeten weten in hoeverre de resultaten van de evaluatie van de beschikbare weten‐
schappelijke informatie onzeker zijn. Het beoordelen van het voor de maatschappij "aanvaardbare"
risico is bij uitstek een politieke taak. Besluitvormers die met een onacceptabel risico, wetenschappelij‐
ke onzekerheid of verontrusting bij het publiek geconfronteerd worden, hebben de plicht om een ant‐
woord te zoeken. Daarom moet met al deze factoren rekening worden gehouden. In sommige gevallen
kan het juiste antwoord zijn om niet te handelen of althans geen bindende maatregel in te voeren. Als
besloten wordt om te handelen zijn er allerlei mogelijkheden: van een bindende maatregel tot een
onderzoekproject of een aanbeveling. De besluitvormingsprocedure moet transparant zijn en alle be‐
treffende partijen moeten er zo vroeg en zo veel mogelijk bij worden betrokken.”
Er bestaan veel visies op de manier waarop het voorzorgbeginsel kan of zou moeten worden toege‐
past. Hierop wordt nader op ingegaan in deel 2 van dit rapport, dat beschouwingen rond de Europese
regelgeving bevat.
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3.1.6 De milieurisicobeoordeling voor ingeperkt gebruik
De richtlijn 2009/41/EG gaat over het ingeperkt gebruik van GGM’s [44]. Het is een ‘herschikking’ van
de eerdere tekst die stamt uit 1990 (90/219/EEG) en daarna is geamendeerd, o.a. door de richtlijn
98/81/EG.
Het doel van de milieurisicobeoordeling voor ingeperkt gebruik [45] is om vast te stellen welke mogelij‐
ke schadelijke effecten [46] het GGM kan hebben, en op basis daarvan na te gaan welke niveau van
fysische inperking adequaat is om de risico's die uit deze gevaren volgen, tot verwaarloosbaar klein te
reduceren.
Een belangrijk verschil met doelbewuste introductie in het milieu is dat ingeperkt gebruik kan gaan
over het vervaardigen van een GGM: de eerste stap volgens het 'stap‐voor‐stap' principe. Er is dan dus
nog geen enkele praktische ervaring ('familiarity') met het GGM, er kan nog geen empirische informa‐
tie zijn over de eigenschappen van het GGM, omdat het nog niet bestaat. Men moet dan uitgaan van
de gegevens die empirisch bekend zijn voor de samenstellende delen van het GGM: het gastheerorga‐
nisme, de donor, de insertie en de vector, en op basis van die gegevens een voorspelling doen over de
eigenschappen van het GGM.
Deze milieurisicobeoordeling volgt in feite de zes stappen die zijn behandeld in de vorige paragraaf,
maar voor ingeperkt gebruik worden ze niet als zodanig benoemd.
De mogelijke gevaren van het GGM worden vastgesteld aan de hand van de eigenschappen van het
gastheerorganisme, het donororganisme, de insertie en de vector [47], en de eigenschappen van het
GGM. Men zal dan uit moeten gaan van de verwachting hoe de eigenschappen van het gastheerorga‐
nisme, het donororganisme, de insertie en de vector in samenhang de eigenschappen van het GGM
zullen bepalen.
De overwegingen die gelden voor het vaststellen van de mogelijke gevaren van een GGM (zie [48] voor
een overzicht) houden verband met de bescherming van de menselijke gezondheid én van het milieu.
In de praktijk, zoals die in Nederland is uitgewerkt in het Besluit en de Regeling, ligt de nadruk vooral
op de bescherming van de menselijke gezondheid, en dan in het bijzonder van de mens die direct
wordt blootgesteld aan het GGM, in de inperkende ruimte. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijk‐
heid dat het GGM andere pathogene, toxigene of allergene eigenschappen heeft gekregen. [49]
In de IG‐richtlijn 2009/41/EG wordt op verschillende plaatsen verwezen naar de richtlijn 2000/54/EG
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische
agentia op het werk. Waar het gaat om risico’s van een GGM voor een werknemer is ook de regelge‐
ving van de richtlijn 2000/54/EG van toepassing, “onverminderd het bepaalde” in de IG‐richtlijn
2009/41/EG en de IM‐richtlijn 2001/18/EG. De richtlijn 2000/54/EG eist dat er risicobeoordelingen
worden gedaan voor biologische agentia waarmee wordt gewerkt. De milieurisicobeoordeling onder
de richtlijn 2009/41/EG gaat echter verder: het gaat ook om milieurisico’s, die kunnen voorkomen als
het GGM “per ongeluk ontsnapt uit het ingeperkt gebruik” [50]. Dit hangt dus af van de faalkans van de
maatregelen die worden genomen bij het ingeperkt gebruik; een voorname factor daarbij is de mens,
die nu eenmaal kans loopt om een GGM per ongeluk te verslepen uit de ingeperkte ruimte.

Ameco & EUR

37

Analyse EU Regelgeving GGO’s

Op basis van de vastgestelde gevaren van het GGM worden activiteiten ermee ingeschaald in een van
de vier klassen van ingeperkt gebruik. Klasse 1 betreft activiteiten die geen of een verwaarloosbaar
risico inhouden, klasse 2: activiteiten die weinig risico inhouden, klasse 3: Activiteiten die enig risico
inhouden en klasse 4: activiteiten die veel risico inhouden. De klassen zijn direct gerelateerd aan de
niveaus van fysische inperking, die worden beschreven in bijlage IV van de richtlijn 2009/41/EG [51]. De
richtlijn 2009/41/EG stelt dat voor klasse 1 het inperkingsniveau 1 afdoende is, en zo verder voor de
klassen 2, 3 en 4, waarvoor het inperkingsniveau 2, 3 en 4 afdoende zijn.
De milieurisicobeoordeling voor ingeperkt gebruik stelt dus als conclusie het inperkingsniveau vast
waarop de kennisgegeven activiteiten onder ingeperkt gebruik kunnen plaatsvinden, en dat adequaat
is om de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te reduceren tot verwaarloosbaar klein.
De klasse waartoe een activiteit onder ingeperkt gebruik hoort is bepalend welke administratieve
procedure gevolgd moet worden voor een kennisgeving (zie paragraaf 3.2.2).

3.2

Procedures voor ingeperkt gebruik en introductie in het milieu

3.2.1 De opzet van procedures voor een toestemming voor handelingen met GGO’s
De paragrafen 3.1.3, 3.1.4 en 3.1.6 geven een stramien hoe ervoor gezorgd kan worden dar er pas
handelingen met een GGO worden uitgevoerd als in een risicobeoordeling is vastgesteld dat de hande‐
lingen verantwoord kunnen worden uitgevoerd uit oogpunt van de bescherming van de menselijke
gezondheid en milieu. Van dat stramien zijn procedures afgeleid om de milieurisicobeoordeling en het
trekken van conclusies over de risicoanalyse in goede banen te leiden.
Eerst is er een kennisgever, de (rechts)persoon die van plan is om handelingen uit te voeren met (of
die leiden tot het ontstaan van) een GGO. Dat kunnen handelingen zijn onder ingeperkt gebruik of als
introductie in het milieu voor onderzoeksdoeleinden, of het kan gaan om ‘in de handel brengen’ (dat
is: “het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen aan derden”) [52].
De kennisgever stelt een dossier (de kennisgeving) samen met een uitgebreide omschrijving van het
GGO, van de omstandigheden van de voorgenomen handelingen, en met een milieurisicobeoordeling,
die leidt tot een conclusie, die de omstandigheden beschrijft waaronder de voorgenomen handelingen
kunnen plaatsvinden zonder dat dat gepaard gaat met risico’s voor mens en milieu die groter zijn dan
verwaarloosbaar. De kennisgever dient dat dossier in bij de bevoegde instantie.
De bevoegde instantie beoordeelt vervolgens of de kennisgeving voldoet aan de criteria van, afhanke‐
lijk van het geval, ingeperkt gebruik, introductie in het milieu of het in de handel brengen van GGO’s.
De bevoegde instantie kan de kennisgever vragen om nadere informatie te leveren. Die vragen moe‐
ten worden onderbouwd en met redenen omkleed. De tijd die gemoeid is met het krijgen van een
antwoord op die vragen telt niet mee bij de termijn waarbinnen het besluit moet worden genomen.
De kennisgever kan verzoeken om bepaalde informatie vertrouwelijk te houden [53].
De feitelijke informatie in het dossier wordt door de bevoegde instantie beoordeeld op compleetheid
en correctheid, maar de bevoegde instantie hoeft niet in te stemmen met interpretaties of conclusies
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van de kennisgever. Deze kan zelf, of op advies van anderen (bijvoorbeeld een adviescommissie zoals
de COGEM), tot andere conclusies komen in een eigen milieurisicobeoordeling.
De beoordeling door de bevoegde instantie leidt [54] tot een beslissing: de voorgenomen werkzaam‐
heden kunnen worden uitgevoerd, eventueel met risicobeheersingsmaatregelen, of er is bezwaar
tegen de uitvoering van de werkzaamheden.
De beslissing wordt in de richtlijnen aangeduid als een “toestemming” of “toelating”, waarbij de juridi‐
sche vorm vrij wordt gelaten [55]. In het Nederlandse Besluit wordt een vergunningensysteem gevolgd,
behalve in enkele procedures voor ingeperkt gebruik, waar met een kennisgeving door de uitvoerder
van het ingeperkt gebruik kan worden volstaan.
De hierboven beschreven procedure is uitgewerkt:
Voor ingeperkt gebruik: in de richtlijn 2009/41/EG.
Voor introductie in het milieu: in de richtlijn 2001/18/EG, deel B.
Voor het in de handel brengen: in de richtlijn 2001/18/EG, deel C.
Ingeperkt gebruik en introductie in het milieu onder deel B van de richtlijn 2001/18/EG (veldexperi‐
menten), vallen onder de nationale regelgeving van de bevoegde instantie. Deze handelingen beper‐
ken zich geheel tot het grondgebied van de bevoegde instantie [56]. De voorschriften voor de procedu‐
res van kennisgevingen voor deze handelingen worden omschreven in de genoemde richtlijnen, en
verder uitgewerkt in de nationale regelgeving van iedere lidstaat. In Nederland zijn ze uitgewerkt in
het Besluit en in de Regeling. Het Besluit bevat een uitgebreide toelichting waarin wordt hoe die im‐
plementatie heeft plaatsgevonden.
Wanneer toestemming wordt gegeven voor het in de handel brengen van GGO’s ontstaat er een situa‐
tie waarin het GGO via het handelsverkeer terecht kan komen in iedere lidstaat.
Een toestemming voor het in de handel brengen van een GGO vereist daarom een procedure waarbij
alle lidstaten betrokken zijn, en die eindigt in een communautaire beslissingsprocedure.
De beslissing vereist in de praktijk uitgebreide en discussies tussen de Commissie en de lidstaten. Er
zijn met name uitgebreide discussies over gevallen waarbij er sprake is van teelt, omdat teelt impli‐
ceert dat er grote hoeveelheden van het GGO in het milieu gebracht (kunnen) worden.
De procedures die bij die discussies worden gevolgd, die bekend staan als ‘comitologieprocedures’,
worden door velen als lastig te doorzien ervaren. Ze worden apart behandeld in hoofdstuk 4.

3.2.2 Procedures voor ingeperkt gebruik volgens richtlijn 2009/41/EG
Aan het begin van de procedure stelt de kennisgever aan de hand van zijn milieurisicobeoordeling van
het ingeperkt gebruik, vast tot welke klasse het betreffende ingeperkt gebruik behoort. Die klasse
bepaalt welke procedure gevolgd moet worden door de kennisgever (zie appendix 6 voor een gedetail‐
leerde opsomming van de eisen van de procedure): hij kan het ingeperkt gebruik uitvoeren als hij
éénmaal een kennisgeving heeft ingediend over de installatie waarin de werkzaamheden worden uit‐
gevoerd (klasse 1), hij kan beginnen met de werkzaamheden na indienen van een kennisgeving (klasse
2), of hij kan slechts beginnen met de werkzaamheden na toestemming van de bevoegde instantie
(klasse 3 en 4).
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De bevoegde instantie [57] is gebonden aan termijnen voor zijn beslissingen en moet deze motiveren.
In de beslissing wordt meestal een milieurisicobeoordeling opgenomen gemaakt door de bevoegde
instantie (of door haar adviseurs, zoals de COGEM). De richtlijn geeft hiervoor geen voorschriften.

3.2.3 Procedures voor doelbewuste introductie in het milieu (deel B van richtlijn
2001/18/EG)
De kennisgever dient zijn kennisgeving in bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar de introductie
plaats zal vinden. Als onderdeel van de kennisgeving stuurt hij een ‘Summary Notification Information
Format’ (SNIF [58]) mee, met een korte samenvatting van de kennisgeving t.a.v. de eigenschappen van
het GGO, de omstandigheden van de introductie in het milieu, en de (conclusies van de) milieurisico‐
beoordeling [59]. Deze samenvatting wordt door de bevoegde instantie naar de Europese Commissie
gestuurd, die zorgt voor verspreiding onder de andere lidstaten. De lidstaten zijn in de gelegenheid
hierop te reageren met opmerkingen, die door de bevoegde instantie worden meegenomen in hun
overwegingen bij de beslissing over de kennisgeving.
Ook in deze procedure kan de bevoegde instantie vragen om nadere informatie, en kan de kennisge‐
ver verzoeken om onderdelen van de kennisgeving vertrouwelijk te houden.
De bevoegde instantie reageert binnen een gestelde termijn, met een beslissing dat de kennisgeving
voldoet aan de richtlijn 2001/18/EG en dat deze daarom mag worden uitgevoerd, dan wel dat de ken‐
nisgeving niet voldoet aan de eisen van de richtlijn, en dat de kennisgeving daarom wordt afgewezen.
In Nederland heeft de Raad van State bepaald dat de beslissing moet worden onderbouwd met een
milieurisicobeoordeling die is opgebouwd volgens het stramien dat is neergelegd in bijlage II van de
richtlijn 2001/18/EG [60].
Naast deze standaardprocedure biedt de richtlijn 2001/18/EG de mogelijkheid voor ‘gedifferentieerde
procedures’, die door de Commissie moeten worden goedgekeurd. Hiervan is slechts één voorbeeld:
de mogelijkheid voor een kennisgever om één kennisgeving in te dienen voor een werkprogramma
met (een) genetisch gemodificeerde plant(en) dat een aantal jaren beslaat [61].

3.2.4 Procedures voor in de handel brengen van GGO’s onder richtlijn 2001/18/EG
deel C
In de procedures voor het in de handel brengen van GGO’s is het stramien dat beschreven is in para‐
graaf 3.2.3 herkenbaar. Wat ingewikkeld is, is dat er meer stadia en meerdere actoren zijn in het be‐
oordelings‐ en besluitvormingsproces.
De kennisgeving wordt ingestuurd naar de bevoegde instantie van een van de lidstaten. De kennisge‐
ver is daarbij vrij in zijn keuze. De lidstaat waar de kennisgeving wordt ingediend zal aan het eind van
de procedure het GGO voor het eerst in de handel brengen, indien daartoe in de communautaire pro‐
cedure besloten is.
De kennisgeving bevat, naast een technisch dossier en een milieurisicobeoordeling, ook een SNIF (zie
paragraaf 3.2.3), die direct wordt toegestuurd aan de lidstaten en aan de Commissie. Na een check op
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volledigheid wordt ook de kennisgeving gestuurd naar de Commissie die hem doorstuurt naar de an‐
dere lidstaten.
De volgende stap bestaat eruit dat de bevoegde instantie bij wie de kennisgeving is ingestuurd een
beoordelingsrapport opstelt. De bevoegde instantie kan de kennisgever vragen om nadere informatie
te leveren. Het beoordelingsrapport wordt, met de eventuele aanvullende informatie die de bevoegde
instantie heeft verkregen van de kennisgever, en met een onderbouwing van de conclusie, via de
Commissie rondgestuurd naar de lidstaten voor verdere behandeling. Als de conclusie van het rapport
62
is dat het GGO niet in de handel gebracht dient te worden, dan wordt de kennisgeving afgewezen [ ].
Als de bevoegde instantie in het beoordelingsrapport de conclusie trekt dat het GGO in de handel kan
worden gebracht, dan kunnen de lidstaten en de Commissie daar bezwaar maken. Zo’n bezwaar moet
worden ingestuurd binnen 60 dagen nadat het rapport is gecirculeerd onder de lidstaten. Als er binnen
die termijn geen met redenen omklede bezwaren zijn binnengekomen, dan verleent de bevoegde
instantie toestemming tot het in de handel brengen van het GGO. In (vrijwel) alle gevallen worden er
echter wél bezwaren ingestuurd. Die bezwaren leiden tot verdere discussie, waarbij ook aan de ken‐
nisgever nieuwe informatie kan worden gevraagd. Die discussie kan ertoe leiden dat de bezwaren van
de lidstaten worden opgelost. In de meeste gevallen blijven er echter wel bezwaren bestaan.
Als er wel met redenen omklede bezwaren binnenkomen, en als deze niet worden opgelost binnen de
gestelde termijn, dan treedt een communautaire beslisprocedure in werking, de zogenaamde comito‐
logieprocedure. Deze wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Als er in die procedure geen overeenstemming
wordt bereikt over de bezwaren, dan wordt de EFSA geraadpleegd door de Commissie, als weten‐
schappelijk adviesorgaan.
De EFSA speelt in de procedure in principe alleen een rol als de lidstaten ‘er niet uit komen’. Dit is wat
er in de praktijk in veel gevallen gebeurt. De EFSA heeft een schematisch overzicht gemaakt van haar
bemoeienis met deze procedure. Dat overzicht wordt getoond in appendix 7, figuur A.
De procedure eindigt met het besluit om het GGO wel of niet toe te laten tot het handelsverkeer. Dat
besluit wordt genomen door de lidstaat bij wie de kennisgeving in eerste instantie is ingestuurd. Het
besluit geldt daarna voor alle lidstaten, tenzij een lidstaat daartegen bezwaar maakt. Zie daarover
paragraaf 3.2.7.

3.2.5 Procedures voor in de handel brengen op grond van sectorale regelgeving
Sectorale regelgeving is regelgeving die de verschillende aspecten van een bepaalde sector omschrijft,
zoals, in dit geval, de regelgeving over genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en diervoeders, en
over het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
3.2.5.1 Verordening (EG) Nr. 1829/2003, over genetisch gemodificeerde levensmiddelen en veevoe‐
ders.
In paragraaf 2.2.1 werd al beschreven hoe in 2002 de verordening (EG) Nr. 178/2002 tot vaststelling
van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot stand kwam, in
reactie op een algemeen gevoel dat de veiligheid van voedsel en veevoeder beter geregeld moest
worden binnen de Europese Unie. Dat leidde ook tot specifieke regelgeving voor de voedsel‐ en vee‐
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voederveiligheid van GGO’s: de verordening (EG) Nr. 1829/2003. Deze verordening geeft regels om
GGO’s te testen op hun voedsel‐ en veevoederveiligheid voordat zij op de markt worden gebracht als,
of voor gebruik in, voedingsproducten. Daarnaast neemt deze verordening de taken over van de IM‐
richtlijn 2001/18/EG, om te garanderen dat de betreffende GGO’s ook voldoen aan de eisen van mili‐
euveiligheid en dat de procedures bijvoorbeeld ten aanzien van vrijwaringsclausules en publieke in‐
spraak (zie paragrafen 3.2.7 en 3.2.2) worden uitgevoerd conform deze richtlijn.
Dit rapport beperkt zich (zie paragraaf 1.3) tot de afhandeling van de bepalingen van de verordening
(EG) Nr. 1829/2003 die te maken hebben met de bescherming van mens en milieu. De bepalingen in
deze verordening ten aanzien van voedsel‐ en veevoederveiligheid vallen buiten de reikwijdte van
deze publicatie. Het is echter duidelijk dat de voedsel‐ en veevoederveiligheid de eerste zorg is van de
verordening (EG) Nr. 1829/2003. De EFSA, als wetenschappelijk adviesorgaan voor de voedselveilig‐
heid, speelt dan ook een hoofdrol in de procedures in verordening (EG) Nr. 1829/2003. Aan de andere
kant moet ook recht worden gedaan aan de procedures rond milieuveiligheid. Bij de bepaling van de
milieuveiligheid speelt de nadrukkelijke wens van de lidstaten een rol, om hun eigen milieu te kunnen
beschermen tegen de mogelijke nadelige effecten van GGO’s. Uitgangspunt is dat er grote verschillen
zijn tussen de milieuomstandigheden in de verschillende lidstaten, en dat iedere lidstaat het recht
heeft om zijn eigen milieu in te richten naar zijn eigen wetgeving [63].
Net als bij de procedures van de richtlijn 2001/18/EG dient de aanvrager zijn aanvraag voor een ver‐
gunning krachtens de verordening (EG) Nr. 1829/2003 in bij de bevoegde instantie van een van de
lidstaten. Deze bevoegde instantie controleert de aanvraag alleen op volledigheid conform de in‐
houdsopgave zoals die door de aanvrager is opgegeven (‘zit alles erbij?’), en stuurt de aanvraag on‐
middellijk door naar de EFSA. De EFSA zorgt voor de procedurele afwerking tot en met het formuleren
van haar opinie over de aanvraag, die als advies naar de Commissie wordt gestuurd. De EFSA beoor‐
deelt de aanvraag op de aspecten van voedsel‐ en veevoederveiligheid, en ook op het aspect van be‐
scherming van de menselijke gezondheid en het milieu, “in een specifieke milieurisicobeoordeling,
verricht overeenkomstig de beginselen van bijlage II [van de richtlijn 2001/18/EG] en aan de hand van
de in bijlage III van deze richtlijn aangegeven informatie” [64]. De beoordeling wordt gedaan door het
EFSA Panel on Genetically Modified Organisms3. Voor verschillende aspecten van de beoordeling wor‐
den voorbereid in werkgroepen, waaronder een werkgroep voor milieutoepassingen [65]. De EFSA
werkt samen met nationale instanties; in Nederland worden in dat verband genoemd: het verant‐
woordelijke Ministerie, het RIKILT, het RIVM en de COGEM [66].
Gedurende haar beoordelingsprocedure verzorgt de EFSA ook de raadpleging van de bevoegde instan‐
ties van de lidstaten over de milieurisicobeoordeling. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen a)
aanvragen voor import van GGO’s (of delen van GGO’s zoals zaden) voor gebruik als of in voedsel en
veevoer, en b) aanvragen voor in de handel brengen met het doel van teelt (‘commerciële teelt’) van
een GGO (zie het schema voor de procedure onder verordening (EG) Nr. 1829/2003, in appendix 7,
figuur B) [67]. In de procedure voor import van een GGO (a) stelt de EFSA een (betrekkelijk globale)
milieurisicobeoordeling op die aan de lidstaten wordt voorgelegd. In de procedure voor commerciële
teelt (b) wordt de milieurisicobeoordeling op verzoek van de EFSA uitgevoerd door een van de lidsta‐
ten, waarna alle lidstaten de gelegenheid hebben om hierop te reageren.

3

https://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo

Ameco & EUR

42

Analyse EU Regelgeving GGO’s

Bij import van GGO’s voor gebruik als of in voedsel en veevoer voert de EFSA de milieurisicobeoorde‐
ling uit, en raadpleegt de lidstaten over deze milieurisicobeoordeling. Bij import van GGO’s is er eigen‐
lijk geen sprake van doelbewuste introductie van GGO’s in het milieu. Echter, verliezen van GGO’s
door ‘morsen’ bij het vervoer en de overslag van grote partijen GGO’s zijn eigenlijk niet te vermijden.
Deze verliezen worden gezien als dusdanig onvermijdelijk dat ze procedureel worden afgehandeld als
doelbewuste introductie in het milieu.
Bij commerciële teelt van een GGO gaat het om uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld zaden of pootgoed,
dat doelbewust in het milieu wordt gebracht voor teelt als gewas. In de procedure voor een advies
over commerciële teelt van een GGO verzoekt de EFSA de bevoegde instantie van een van de lidstaten
om de milieurisicobeoordeling uit te voeren conform de richtlijn 2001/18/EG. Daarna kunnen alle
lidstaten hun mening geven over deze milieurisicobeoordeling.
De EFSA‐procedure eindigt met het toesturen van een opinie over de aanvraag naar de Commissie.
EFSA en Commissie maken beide de opinie openbaar. De Commissie verzorgt vervolgens de comitolo‐
gieprocedures om te komen tot een beslissing. Deze procedures worden behandeld in hoofdstuk 4. De
beslissing wordt tenslotte bekendgemaakt door de Commissie.
Het EFSA Panel on genetically modified organisms heeft in de loop der jaren zijn eigen aanpak voor de
risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen ontwikkeld (voor een overzicht zie
[Waigmann et al., 2012]). In deze risicobeoordeling is er vanzelfsprekend, gezien de taak van de EFSA
als Food Safety Authority, een sterke aandacht voor de voedsel‐ en veevoederveiligheid. Daarnaast
voert zoals eerder opgemerkt de EFSA ook een milieurisicobeoordeling uit. In de Guidance on the
environmental risk assessment of genetically modified plants [EFSA GMO Panel, 2010] heeft het EFSA
GMO Panel een systematische beschrijving gegeven van de manier waarop het panel de milieurisico‐
beoordeling aanpakt. Deze methodologie is een verdere uitwerking van die in de IM‐richtlijn
2001/18/EG en het richtsnoer 2001/623/EG. De werkwijze van de EFSA is neergelegd in een verorde‐
ning van de Commissie (EG) Nr. 503/2013.
3.2.5.2. Verordening (EEG) Nr. 2309/93, over geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig
gebruik.
Voordat een geneesmiddel op de markt gebracht mag worden moet het uitgebreid worden getest op
veiligheid voor de patiënt. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor geneesmiddelen die geheel of gedeelte‐
lijk uit GGO’s bestaan. Rond 1990 was het idee ontstaan dat “in het belang van de volksgezondheid de
besluiten over het verlenen van vergunningen voor dergelijke geneesmiddelen moeten worden geno‐
men op basis van objectieve wetenschappelijke criteria, namelijk de kwaliteit, veiligheid en werkzaam‐
heid van het betrokken geneesmiddel, en dat economische of andere overwegingen daarbij geen rol
mogen spelen”. De verordening (EEG) Nr. 2309/93, over het verlenen van vergunningen voor en het
toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, handelt over geneesmidde‐
len in het algemeen; er zijn echter ook bepalingen in opgenomen over de milieuveiligheid van ge‐
neesmiddelen die (geheel of gedeeltelijk) uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan. Deze
regelgeving neemt de bepalingen over van deel C van de IM‐richtlijn 90/220/EEG.
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De aanvraag voor een vergunning om een geneesmiddel op de markt te mogen brengen moet door de
verantwoordelijke persoon worden ingediend bij een bureau dat de beoordeling van de aanvraag
verzorgt: de EMA4 (European Medicines Agency). De gegevens die nodig zijn voor een milieurisicobe‐
oordeling van het geneesmiddel moeten daarbij worden verstrekt als onderdeel van de aanvraag.
De EMA begeleidt de beoordeling van het geneesmiddel. Wat betreft de milieurisicobeoordeling van
GGO’s wordt daarbij gebruik gemaakt van een Guideline [EMA, 2006]. In de procedure van de EMA
worden de bevoegde instanties van de lidstaten geraadpleegd in overeenstemming met de bepalingen
van deel C van de richtlijn 90/220/EG.
De beoordeling wordt behandeld in een van twee wetenschappelijke comités van de EMA, de Commit‐
tee for Medicinal Products for Human Use5 (CHMP) en de Committee for Medicinal Products for Vete‐
rinary Use6 (CVMP). De conclusie van deze comités gaat als advies naar de Commissie, en wordt voor‐
gelegd aan het Permanent Comité, waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn. In het Permanent Comi‐
té wordt eigenlijk altijd een gekwalificeerde meerderheid bereikt. De procedure die hier wordt gevolgd
is vergelijkbaar met de procedure voor de toelating tot de markt van genetisch gemodificeerde gewas‐
sen als voedsel beschreven in paragraaf 3.2.5.1. In hoofdstuk 4 wordt erop ingegaan dat de toelating
van genetisch gemodificeerde gewassen veel problemen oplevert omdat er onvoldoende consensus is
tussen de lidstaten om gekwalificeerde meerderheden te halen. Dat staat in contrast tot de procedure
voor de toelating van GGO’s als geneesmiddelen, waar het bereiken van een gekwalificeerde meer‐
derheden de normale gang van zaken is.
De vervaardiging en het uittesten van GGO’s voor toepassingen in geneesmiddelen in de fase van
laboratoriumonderzoek vallen onder de regelgeving van ingeperkt gebruik (paragraaf 3.2.2). De uit‐
voering van klinische tests van diergeneesmiddelen zal ook onder ingeperkt gebruik vallen, als de die‐
ren die bij de tests betrokken zijn worden gehouden in dierverblijven. Alleen als de tests worden ge‐
daan in het open veld zal er sprake zijn van introductie in het milieu, vergelijkbaar met de veldexperi‐
menten bij de ontwikkeling van een genetisch gemodificeerd gewas. Voor deze experimenten zal dus
een vergunning nodig zijn conform de regelgeving voor introductie in het milieu (richtlijn 2001/18/EG
deel B).
Voor klinisch onderzoek van genetisch gemodificeerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik ligt dat
anders. Ook daar zal de toediening kunnen gebeuren onder ingeperkt gebruik, bijvoorbeeld in een
(academisch) ziekenhuis. Voor de toediening kan een vergunning worden afgegeven, waarin voor‐
schriften kunnen worden gesteld over de manier waarop de toediening plaatsvindt. Maar na de toe‐
diening is de proefpersoon vrij om te gaan en staan waar zij wil, ook als er kans is dat de toegediende
GGO’s na de toediening vrijkomen in het milieu. In tegenstelling tot proefdieren, kunnen er principieel
geen voorschriften worden gesteld die de bewegingsvrijheid van de proefpersoon belemmeren: er is
een grondwettelijke bepaling dat een mens niet onderhavig kan zijn aan de voorschriften van een
vergunning. In de Nederlandse opvatting behoren klinische studies met GGO’s op de mens daarom tot

4

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/document_listing/document_listing_000426.js
p&mid=
5
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000094.jsp
6
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000262.jsp
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de doelbewuste introductie in het milieu. Deze mening wordt overigens niet gedeeld door alle lidsta‐
ten van de Europese Unie; in sommige lidstaten vallen klinische studies onder het ingeperkt gebruik.
Een klinische studie op mensen waarbij geneesmiddelen betrokken zijn die geheel of gedeeltelijk be‐
staan uit GGO’s kan in Nederland dus alleen plaatsvinden als de kans dat er na de toediening GGO’s
vrijkomen uit de proefpersoon verwaarloosbaar klein is, of als er geen schadelijke gevolgen zijn ver‐
bonden aan het vrijkomen van die GGO’s.

3.2.6 Etikettering van voedingsmiddelen die GGO’s bevatten
Verordening (EG) Nr. 1830/2003 betreft “de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodifi‐
ceerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geprodu‐
ceerde levensmiddelen en diervoeders”, “in alle fasen van het in de handel brengen”.
“De traceerbaarheidsvoorschriften voor GGO’s moeten het zowel gemakkelijker maken om producten
uit de handel te nemen wanneer onverwachte schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid, de
gezondheid van dieren of het milieu, met inbegrip van ecosystemen, worden vastgesteld, als om aan
gerichte bewaking te doen, om de potentiële gevolgen voor met name het milieu na te gaan.” De eti‐
kettering is ook van belang om consumenteninformatie te geven over de vraag of een voedingsmiddel
GGO’s bevat of ermee is gemaakt, zodat de consument keuzevrijheid heeft.
Het feit dat het product een GGO is of GGO’s bevat moet op het etiket worden vermeld.
Etikettering hoeft echter niet plaats te vinden als wordt voldaan aan alle volgende criteria:
‐ het gaat om een GGO dat op de markt is toegelaten; en
‐ de aanwezigheid van een GGO in een voedingsmiddel kan niet technisch voorkomen worden [68];
en
‐ de aanwezigheid van het GGO stijgt niet uit boven een drempelwaarde, die is vastgesteld op 0,9%.
Daarnaast kan een lidstaat regels stellen voor het etiketteren van een product als ‘GGO‐vrij’ [ICF GHK,
2013]. Het GGO‐vrij zijn kan echter nooit worden vastgesteld met een nultolerantie. De waarde nul als
uitkomst van een test op de aanwezigheid van een GGO heeft alleen betekenis als daarbij wordt aan‐
gegeven welk percentage aan GGO’s aangetoond had kunnen worden. Verschillende lidstaten hebben
een eigen vrijheid om de criteria voor de gevoeligheid van de GGO‐test vast te stellen. In Nederland
geldt dat de test moet kunnen vaststellen dat het product < 0,1% GGO’s bevat. In andere lidstaten
gelden minder strenge regels, tot < 0,9%.
De verplichtingen die voortvloeien uit de verordening (EG) Nr. 1830/2003 zijn bij amendement opge‐
nomen in de IM‐richtlijn 2001/18/EG, en in de voedselveiligheidsverordening 1829/2003 die tegelijk
met de verordening 1830/2003 verscheen [69].

3.2.7 De vrijwaringsclausule; richtlijn (EU) 2015/412
De beslissing dat een GGO in de handel gebracht kan worden is bindend voor iedere lidstaat. Een lid‐
staat kan echter van oordeel zijn dat er redenen zijn om af te wijken van deze beslissing.
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De vrijwaringsclausule in artikel 23 van deel C van de IM‐richtlijn 2001/18/EG biedt die mogelijkheid,
op specifieke gronden. Deze clausule treedt in werking als een lidstaat tot de conclusie komt dat er
nieuwe informatie [70] beschikbaar is, die de milieurisicobeoordeling van de beslissing in een ander
daglicht stelt. In dat geval kan die lidstaat “het gebruik en/of de verkoop van dat GGO als product of in
een product op zijn grondgebied tijdelijk beperken of verbieden”.
Het moet gaan om nieuwe informatie, die niet al in beschouwing is genomen bij de voorbereiding van
de beslissing. Op basis van de nieuwe informatie stelt de lidstaat een milieurisicobeoordeling op. Als
daaruit blijkt dat het in het handelsverkeer brengen van het GGO gevaar oplevert voor de menselijke
gezondheid en het milieu, dan mag de lidstaat noodmaatregelen nemen, zoals het onderbreken of
beëindigen van het in de handel brengen.
De lidstaat brengt de Commissie en de andere lidstaten op de hoogte van zo’n noodmaatregel. De
Commissie bepaalt vervolgens in een comitologieprocedure, waarbij ook de EFSA wordt geconsul‐
teerd, of de milieurisicobeoordeling voldoende onderbouwd is, en of noodmaatregel terecht wordt
ingeroepen.
In de praktijk hebben lidstaten ook bezwaren tegen een beslissing om een GGO in de handel te bren‐
gen, die niet liggen op het gebied van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.
Voorbeelden zijn ethische en socio‐economische overwegingen. Deze overwegingen kunnen naar
voren worden gebracht tijdens de beoordelingsprocedure van een GGO, maar de beslissing wordt
uitsluitend genomen op gronden van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.
Het buiten beschouwing laten van dergelijke bezwaren van een lidstaat leidt tot onvrede, die binnen
de GGO‐regelgeving alleen kon worden gekanaliseerd via de beschreven vrijwaringsclausule. Daarvan
is dan ook in een aantal gevallen gebruik gemaakt. De daarbij naar voren gebrachte bezwaren volde‐
den steeds niet aan de criteria: ze waren niet nieuw, of ze waren (volgens de EFSA, en volgens een
aantal lidstaten) niet voldoende om een milieurisicobeoordeling te onderbouwen waaruit kon worden
geconcludeerd dat er sprake was van gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu. Dit heeft
overigens nooit ertoe geleid dat de Commissie sancties heeft genomen tegen de lidstaten die zich
beriepen op de vrijwaringsclausule.
De lidstaten die bezwaren hebben, hebben onvrede met dit proces, wat leidt tot een nog grotere te‐
rughoudendheid bij hen om mee te werken aan procedures om GGO’s op de markt te brengen.
De recent tot stand gekomen richtlijn (EU) 2015/412, over de mogelijkheid voor de lidstaten om de
teelt van genetisch gemodificeerde organismen op hun grondgebied te beperken of te verbieden,
biedt lidstaten een mogelijkheid om hun bezwaren naar voren te brengen. De richtlijn constateert dat
“uit de ervaring is gebleken dat de teelt van GGO's een kwestie is waaraan op het niveau van de lidsta‐
ten diepgaande aandacht wordt besteed. Kwesties in verband met het in de handel brengen en de
invoer van GGO's moeten op Unieniveau geregeld blijven om de interne markt te vrijwaren. De teelt
kan echter in sommige gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat het gaat om een kwestie met sterke
nationale, regionale en lokale dimensies, gezien het verband met landgebruik en lokale landbouwstruc‐
turen en met de bescherming of instandhouding van habitats, ecosystemen en landschappen.”
Die flexibiliteit is volgens de richtlijn in lijn met het eerder behandelde subsidiariteitsbeginsel. De richt‐
lijn merkt wel op dat “deze flexibiliteit geen negatieve gevolgen mag hebben voor de gemeenschappe‐
lijke vergunningsprocedure, en in het bijzonder niet voor het in de eerste plaats door de Europese Auto‐
riteit voor voedselveiligheid [de EFSA] uitgevoerde beoordelingsproces.”
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De richtlijn (EU) 2015/412 stelt een lidstaat in staat om tijdens de toelatingsprocedure voor teelt van
een GGO onder de verordening (EG) Nr. 1829/2003 te “eisen het geografische toepassingsgebied van
de schriftelijke toestemming of vergunning zodanig aan te passen dat een gedeelte van het grondge‐
bied of het gehele grondgebied van de betrokken lidstaat wordt uitgesloten van de teelt van dat ggo.”
Ook nadat een GGO tot de markt is toegelaten “kan een lidstaat maatregelen nemen om de teelt, op
zijn gehele grondgebied of een deel daarvan, van een ggo of van een groep van op basis van gewasva‐
riëteiten of eigenschappen gedefinieerde ggo's te beperken of te verbieden zodra de vergunning daar‐
toe is verleend … mits deze maatregelen in overeenstemming zijn met het Unierecht, gemotiveerd,
evenredig en niet‐discriminerend zijn en voorts een grondslag vinden in dwingende gronden, bijvoor‐
beeld gronden die verband houden met: a) milieubeleidsdoelstellingen; b) ruimtelijke ordening; c)
landgebruik; d) sociaaleconomische effecten; e) voorkomen van de aanwezigheid van ggo's in andere
producten, onverminderd artikel 26 bis; f) landbouwbeleidsdoelstellingen; g) openbare orde.”

3.3

Ethische en socio‐economische kwesties; publieke inspraak

3.3.1 Ethische en socio‐economische kwesties
In de discussie over de toelaatbaarheid van GGO’s worden vaak overwegingen genoemd van ethische
en socio‐economische aard. In de GGO‐regelgeving, die handelt over de bescherming van de menselij‐
ke gezondheid en het milieu, de richtlijnen 2009/41/EG en 2001/18/EG en de verordening (EG) Nr.
1829/2003 worden dergelijke overwegingen wel genoemd, maar slechts zijdelings. Alleen in de richt‐
lijn (EU) 2015/412 worden aan dergelijke overwegingen ook consequenties verbonden, in ieder geval
aan socio‐economische overwegingen bij de teelt van GGO’s.
De IM‐richtlijn 2001/18/EG onderkent het belang van eerbiediging van de ethische beginselen die in
een lidstaat worden erkend; de lidstaten kunnen ethische aspecten in overweging nemen bij de intro‐
ductie in het milieu of toelating tot de markt van GGO’s [71]. Artikel 29 bepaalt dat lidstaten eigen
bevoegdheden hebben in ethische kwesties, en dat de Commissie de Europese Groep ethiek van de
exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën7 in ieder geval raadpleegt ten aanzien van ethi‐
sche kwesties. De uitkomst van die raadplegingen wordt openbaar gemaakt, maar is “niet van invloed
op de administratieve procedures krachtens deze richtlijn”.
Er kan dus wel over ethiek worden gediscussieerd, maar dat heeft geen invloed op de beoordeling van
de milieuveiligheid, waar het in 2001/18/EG uiteindelijk over gaat.
De voedselveiligheidsverordening (EG) Nr. 1829/2003 heeft het over ethische of religieuze bezwaren
die kunnen bestaan tegen een levensmiddel of diervoeder, maar daarbij wordt niet specifiek gespro‐
ken over het GGO‐karakter.
Zoals reeds gezegd kunnen socio‐economische overwegingen een grond zijn voor een lidstaat om teelt
van een GGO op (een gedeelte van) zijn grondgebied te verbieden (richtlijn (EU) 2015/412). Daarnaast
worden socio‐economische overwegingen slechts genoemd als een onderdeel waaraan in een apart
7

https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm
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hoofdstuk aandacht moet worden besteed in een driejaarlijks verslag dat de Commissie uitbrengt,
72
waarin de informatie van de lidstaten wordt verdisconteerd [ ].
De verordening (EG) Nr. 1829/2003 besteedt geen specifieke aandacht aan socio‐economische over‐
wegingen.
In Nederland heeft een aantal discussies over ethische en socio‐economische kwesties plaatsgehad,
bijvoorbeeld naar aanleiding van de Integrale Beleidsnota biotechnologie [Tweede Kamer, 2001‐02].
In deze beleidsnota wordt onderstreept dat het wenselijk is om een publiek debat te hebben “over
73
‘duurzame voedselproductie’ (met een accent op landbouw) waarbij nut [ ] en risico’s het onderwerp
van discussie zijn en de onzekerheden en kennisbehoefte zo helder mogelijk in kaart worden gebracht”.
De discussie over gentechnologie en voedsel die daarop volgde (‘Eten en genen’, gevoerd onder lei‐
ding van de Tijdelijke commissie biotechnologie en voedsel, ‘Commissie Terlouw’) trok brede belang‐
stelling en deelname. In een brief aan de Tweede Kamer [Tweede Kamer, 2002] deelde de Minister
van landbouw, natuurbeheer en visserij het kabinetsstandpunt mee over het rapport van de Commis‐
sie Terlouw. Het kabinet gaf aan dat een aantal wensen die uit de discussie naar voren kwamen op
korte termijn gerealiseerd zouden worden: de voedselveiligheidsregelgeving in de verordening (EG) nr.
1829/2003, de instelling van een Europese voedselveiligheidsautoriteit (dat werd de EFSA), en de wens
om de keuzevrijheid te garanderen, die werd gerealiseerd met de etiketteringsverordening (EG) nr.
1830/2003. In het debat kwam ook naar voren dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, werd geacht om
GGO’s te telen, omdat teelt zou leiden tot uitkruising van genetisch gemodificeerde eigenschappen
van een gewas naar kruisbare verwante gewassen. Deze discussie werd daarna gevoerd in de debatten
over co‐existentie, het naast elkaar laten bestaan van conventionele, biologische en genetisch gemodi‐
ficeerde gewassen binnen de bestaande landbouw [74].
In de beleidsnota komt ook de taak van de COGEM in de ethisch‐maatschappelijke discussie ter spra‐
ke: “De taak van de COGEM zal zijn een technisch‐wetenschappelijke advisering (gevraagd en onge‐
vraagd), waarbij rekening dient te worden gehouden met de maatschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van genetische modificatie en waarbij wordt opengestaan voor discussie.”
De COGEM heeft de opmerking in de beleidsnota over de “wenselijkheid van een maatschappelijk
debat … waarbij een belangrijk agendapunt zou moeten zijn: de afweging van nut en risico’s” opgepakt
in haar signalering over een integraal ethisch‐maatschappelijk toetsingskader voor moderne biotech‐
nologie [COGEM, 2003].
Bij de presentatie van haar integrale toetsingskader maakt de COGEM een interessante opmerking
over ethische en juridische toetsingskaders. “Een belangrijk verschil tussen een ethisch en een juridisch
toetsingskader is dat de maatstaven waaraan wordt getoetst veelal niet uitgekristalliseerd of ‘gestold’
zijn. Daarom zal ethische toetsing veel beweeglijker, dynamischer en opener moeten zijn dan de juridi‐
sche toetsing, en meer ruimte moeten bieden voor pluraliteit. Ook de antwoorden (de uitkomsten van
de toetsing) zullen minder categorisch zijn: naast toegestaan en verboden zijn bijvoorbeeld ook uit‐
komsten als gewenst, aanbevolen, en acceptabel, mogelijk. Dit geldt zeker als het om de beoordeling
van relatief nieuwe vormen van biotechnologie gaat, zoals de gentechnologie.”
De COGEM kondigt aan dat zij ten behoeve van het ethisch‐maatschappelijk toetsingskader een ‘nut‐
risico formulier’ heeft ontwikkeld “als instrument om de voor‐ en nadelen van bepaalde ontwikkelin‐
gen in dialoog met de producent helder te krijgen.” In de signalering worden de resultaten van een
proef met het formulier in een aantal casussen uit de praktijk beschreven. Een nog meer gedetailleer‐
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de bespreking van een casus is te vinden in [Padmos et al., 2004]. Deze publicatie gaat in op de ver‐
gunningverleningsprocedure voor een veldexperiment met een aardappellijn die alleen amylose‐
zetmeel aanmaakt. De meningen van de vergunningverlener, de COGEM, en de bezwaarmakers tegen
de veldproef worden geciteerd. Er wordt ook ingegaan op de bespreking van nut en risico (‘risk‐
benefit’). De auteurs zien dat de overheid in principe positief zijn over een nut‐risico discussie in de
beoordelingsprocedure van een GGO. Bezwaarmakers zijn van mening dat het geformuleerde nut
beter moet worden onderbouwd.
In een brief aan de Tweede Kamer [Tweede Kamer, 2003‐04] gaat de staatssecretaris van VROM, Van
Geel, in op het Integraal Ethisch Toetsingskader zoals dat is voorgesteld door de COGEM. Hij wijst erop
dat het toetsingskader wordt uitgevoerd door verschillende instanties, “zoals naast de COGEM bij‐
voorbeeld de Commissie biotechnologie bij dieren (CBD), de Centrale Commissie Medisch‐
wetenschappelijk Onderzoek (CCMO), de Dierexperimentencommissies (DEC’s) en de betrokken depar‐
tementen”. Hij ziet een meerwaarde in deze verschillende kaders met hun eigen verantwoordelijkheid:
“De toetsing van biotechnologie vindt vanuit verschillende invalshoeken in een aantal verschillende
kaders plaats, met elk hun specifieke afwegingsaspecten. Dit maakt het mogelijk om zeer verschillende
toepassingen in de eigen context te beoordelen.” Hij ziet (nog) geen mogelijkheid om een ethisch toet‐
singskader in de regelgeving op te nemen, onder meer omdat dat “verder lijkt te gaan dan de Europese
richtlijnen voorschrijven”.
Over de invoering van een nut‐risico formulier zegt hij in de brief: “Naar mijn mening is het door de
COGEM ontwikkelde nut‐risico formulier een waardevol middel om trends en ontwikkelingen in bio‐
technologisch onderzoek waar te nemen. … Het formulier is geen verplicht onderdeel van de vergun‐
ningsprocedure. De COGEM kan, nadat beslist is op de aanvraag, de aanvrager verzoeken om het for‐
mulier in te vullen. Met deze nieuwe werkwijze wordt voorkomen dat de antwoorden worden beïnvloed
door de wens dat positief beslist wordt op de aanvraag.”

3.3.2 Voorlichting van het publiek en publieke inspraak
De Europese regelgeving moet in lijn zijn met het Aarhus Verdrag “on access to information, public
participation in decision‐making and access to justice in environmental matters”. De Europese GGO‐
regelgeving bevat dan ook dienovereenkomstige bepalingen over voorlichting aan het publiek 8.
De IG‐richtlijn 2009/41/EG geeft slechts een oppervlakkige aanbeveling over raadpleging van het pu‐
bliek: “een lidstaat kan, wanneer hij zulks passend acht, voorschrijven dat het publiek wordt geraad‐
pleegd over sommige aspecten van het voorgestelde ingeperkt gebruik” (artikel 12) [75].
Volgens IM‐richtlijn 2001/18/EG, deel B, moet het publiek, en “in voorkomende gevallen, bepaalde
groeperingen”, worden geraadpleegd over een voorgenomen introductie in het milieu, volgens regels
die de bevoegde instantie daarvoor opstelt.
In deel C van de richtlijn 2001/18/EG, over het in de handel brengen van GGO’s, krijgt de Commissie de
taak om het publiek te informeren over een kennisgeving, en over de in de beoordelingsprocedure

8
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uitgebrachte beoordelingsrapporten. Het publiek krijgt de gelegenheid om opmerkingen te maken bij
de Commissie, die ze doorstuurt naar de bevoegde instanties.
Een belangrijke vorm van informatievoorziening aan het publiek is de etikettering van GGO’s.
Artikel 21 bepaalt dat de lidstaten er zorg voor moeten dragen dat de verpakking van GGO’s die als
product of in producten op de markt zijn gebracht aangeeft dat het product GGO’s bevat.
In de Nederlandse milieuregelgeving neemt publieke inspraak, maar dan uitsluitend in zaken die de
milieuveiligheid betreffen, een belangrijke plaats in. Bij ingeperkt gebruik is inspraak mogelijk op het
verlenen van een vergunning aan een inrichting om daar met GGO’s te werken. Bij introductie in het
milieu voor veldexperimenten wordt iedere voorgenomen vergunning gepubliceerd, en kan het pu‐
bliek zienswijzen bekend maken die door de bevoegde instantie in behandeling moeten worden ge‐
nomen. Tegen een gepubliceerde vergunning kan bezwaar worden gemaakt via een bestuursrechtelij‐
ke procedure bij de Raad van State.
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4 De Europese GGO‐regelgeving in de praktijk
In de vorige hoofdstukken is een overzicht gegeven van de aanloop naar een Europese GGO‐
regelgeving, van de wetgevingsprocedure en van de hoofdlijnen van de GGO‐regelgeving zoals deze
vandaag de dag in de praktijk gelden. Dit hoofdstuk gaat nader in op de uitvoering van de GGO‐
regelgeving in die praktijk. De komende paragrafen richten zich specifiek op de werking van de
communautaire procedures in deel C van de richtlijn 2001/18/EG en in de verordening (EG) Nr.
1829/2003, en de rol van de Commissie, van de lidstaten via de comités die de Commissie bijstaan
binnen deze procedures, en van de EFSA als wetenschappelijk adviesorgaan. Tenslotte wordt een
juridische analyse gegeven van de ervaren complexiteit van deze procedures.

4.1

Inleiding communautaire procedures

In de communautaire besluitvormingsprocedures ofwel comitologieprocedures wordt de Commissie
bijgestaan door vertegenwoordigende comités van lidstaten (Permanente Comités). In de normale
gang van deze procedures legt de Commissie een voorstel voor een Commissie verordening voor aan
het Permanent Comité. In geval van gekwalificeerde meerderheid [76] voor een positief advies, dient
de Commissie het advies van deze comités over het te nemen. De Commissie is dan gehouden aan het
overnemen van het gegeven advies over haar eigen voorstel. In 2014 is binnen de Permanente Comi‐
tés op verschillende beleidsterreinen binnen de Europese Unie 1908 keer gestemd, waarvan slechts 46
stemmingen tot ‘geen advies’ hebben geleid, waardoor de Commissie zelf een beslissing diende te
nemen haar voorstel al dan niet in een besluit om te zetten. [77]. Echter, in de praktijk van de GGO‐
regelgeving is dit geen standaard gebleken. Het lijkt in de GGO‐vergunningsprocedures voor voedsel‐
en veevoerdoeleinden ‘de norm’ geworden dat dossiers op basis van ‘geen advies’ door het Perma‐
nent Comité van lidstaten worden terugverwezen naar de Commissie die daar dan vervolgens een
besluit over dient te nemen. In veel gevallen heeft een besluit over vergunningverlening van de Com‐
missie lange tijd op zich laten wachten [78]. In 2015 wachtten 58 aanvragen over genetisch gemodifi‐
ceerde gewassen nog op een beslissing, terwijl 19 daarvan een positieve beoordeling van de EFSA
79
80
hadden ontvangen [ ]. De Commissie heeft jarenlang echter geen beslissing genomen [ ]. Deze im‐
passe laat zien dat de lidstaten sterk van mening verschillen over het al dan niet toelaten van GGO’s
voor voedsel‐ en veevoerdoeleiden, meer dan op andere beleidsterreinen, waaronder toepassingen in
de geneeskunde en de diergeneeskunde.
Met het Verdrag van Lissabon [81] is de basis van de Europese besluitvorming opnieuw vormgegeven.
De comitologieprocedures, de rol van de Commissie en de rol van de Raad van de Europese Unie
(hierna: de Raad) in deze procedures zijn hierdoor veranderd. Deze veranderingen hebben hun weer‐
slag gehad op de GGO‐besluitvorming op Europees niveau en worden dan ook in dit hoofdstuk mee‐
genomen.
Comitologie in het Europese regelgevingskader
Met het begrip comitologie in het Europese regelgevingskader wordt gedoeld op het gehele proces van be‐
sluitvorming over uitvoeringsmaatregelen en de rol van de Commissie [82]. Meer specifiek gaat het daarbij om
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de bevoegdheid van de Commissie tot vaststelling van niet‐essentiële maatregelen van algemene strekking
(ook wel: delegatie, art 290 VWEU) en vaststelling van uitvoeringsmaatregelen (art 291 VWEU). De Commissie
wordt bij de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen bijgestaan door daartoe ingestelde comités. Deze comités
bestaan uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Op deze manier zijn de lidstaten betrokken bij de vaststelling
van uitvoeringsmaatregelen. Delegatie valt strikt genomen niet onder comitologie. In het oude comitologiebe‐
sluit (1999/468/EG) werd het onderscheid niet expliciet gemaakt. Delegatie wordt daarom vaak in één adem
genoemd met comitologie.
De comités zijn vernoemd naar de procedure waarin zij een rol spelen. Een adviesprocedure kent bijvoorbeeld
een adviescomité en een onderzoeksprocedure een onderzoekscomité. Een meer algemene benaming voor
deze comités is het Permanent Comité, maar er wordt ook wel verwezen naar het vertegenwoordigende comi‐
té.
Met het comitologiebesluit van 2011 (Verordening (EU) nr. 182/2011) worden vijf oude comitologieprocedures
vervangen door twee uitvoeringsprocedures: de adviesprocedure (art 4) en de onderzoeksprocedure (art 5).
Deze laatste procedure vervangt de oude regelgevingsprocedure (die onder andere gold binnen de richtlijn
2001/18/EG). Het comitologiebesluit voorziet daarnaast in een mogelijkheid tot beroep waarvoor ook weer
een comité is ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten (comité van beroep, art. 6). Het
doel van deze beroepsmogelijkheid is het creëren van de mogelijkheid om een kwestie opnieuw te bespreken
op een hoger ambtelijk niveau. De beroepsprocedure is een instrument dat de Commissie kan gebruiken wan‐
neer zij verhinderd wordt een maatregel uit te voeren, omdat het Permanent Comité op basis van een gekwali‐
ficeerde meerderheid van de lidstaten een negatief advies heeft gegeven. De Commissie kan de maatregel dan
voorleggen aan het comité van beroep. Indien het comité van beroep de maatregel ook negatief adviseert, dan
dient de Commissie zich daarbij neer te leggen. Deze beroepsprocedure vervangt een vroegere procedure met
beroep op de Raad.

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel wordt de praktijk van ver‐
gunningverlening inzake GGO’s uitgelicht: de communautaire procedure conform deel C van de richt‐
lijn 2001/18/EG en de communautaire procedure conform Verordening (EG) Nr. 1829/2003. In het
tweede onderdeel van dit hoofdstuk worden de veranderingen in de comitologieprocedures bespro‐
ken voor zover van invloed op de praktijk van de GGO‐vergunningsprocedures. In het derde onderdeel
wordt een eerste juridische analyse geboden van de ervaring van complexiteit van deze procedures.

4.2

De GGO‐vergunningsprocedures

De Europese GGO‐regelgeving conform de richtlijn 2001/18/EG regelt twee verschillende procedures
afhankelijk van het doel van de introductie: veldonderzoek en toelating tot de markt (zie paragraaf
3.2). Alleen de marktaanvragen hebben bij blijvende bezwaren bij de lidstaten een communautaire
vergunning nodig en de beslissingsprocedures daarover vallen onder de comitologieprocedures van de
Commissie. Daarnaast is in verordening (EG) Nr. 1829/2003 een communautaire procedure vastgelegd
voor marktaanvragen voor GGO’s die worden gebruikt als voedsel en veevoeder (art. 31 van verorde‐
ning (EG) 1829/2003) (zie paragraaf 3.2.5.1). In de praktijk worden veel vergunningen op grond van
deze Verordening aangevraagd. Er kan echter een vergunning worden aangevraagd onder de richtlijn
2001/18/EG, maar zo’n vergunning staat dan niet toe dat het GGO wordt gebruikt in of als voedings‐
middel of veevoeder [83]. Er zijn vooralsnog louter vergunningen verleend onder de richtlijn
2001/18/EG voor toelating tot de markt voor genetisch gemodificeerde snijbloemen; daarbij gaat het
84
dus niet om GGO’s die bestemd zijn voor gebruik in of als levensmiddelen of diervoeders [ ].
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In artikel 30 lid 2 van de richtlijn 2001/18/EG wordt verwezen naar artikel 5 van het oude comitologie‐
besluit 1999/468/EG bij de te volgen procedure voor marktaanvragen [85]. In deze bepaling is de regel‐
gevingsprocedure geregeld. In deze procedure mag de Commissie een maatregel pas vaststellen als
het regelgevingscomité bij gekwalificeerde meerderheid een positief advies heeft uitgebracht. Als het
regelgevingscomité geen positief advies heeft uitgebracht, dan moet deze maatregel worden voorge‐
legd aan de Raad. De Raad beslist met gekwalificeerde meerderheid over de uitvoeringsmaatregel.
Slaagde de Raad er niet in om een besluit te nemen, dan stelde de Commissie alsnog een uitvoerings‐
maatregel vast.
Figuur 3 Comitologie: de onderzoeksprocedure conform comitologiebesluit van 2011 (verordening
(EU) nr. 182/2011) [86]
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Met het nieuwe comitologiebesluit van 2011 (verordening (EU) nr. 182/2011) is deze procedure ver‐
vangen door de onderzoeksprocedure zijnde een uitvoeringsbevoegdheid conform art 291 VWEU (zie
figuur 3). Dit houdt formeel in dat de Commissie een vergunning pas mag verlenen als het onderzoeks‐
comité met gekwalificeerde meerderheid positief advies uitbrengt over vergunningverlening. Als het
onderzoekscomité geen gekwalificeerde meerderheid heeft voor een positief dan wel negatief advies
over vergunningverlening (geen advies), dan bestaat nog een beroepsmogelijkheid. Deze beroepsmo‐
gelijkheid bestaat ook als het onderzoekscomité een negatief advies uitbrengt. De Commissie kan in
deze gevallen de vergunningaanvraag voorleggen aan het comité van beroep. Bij een negatief advies
van dit comité, heeft de Commissie zich neer te leggen. Wel heeft de Commissie de bevoegdheid om
een besluit te nemen als dit comité niet tot een gekwalificeerde meerderheid komt en dus geen ge‐
dragen advies kan geven [87].
In de praktijk worden, zoals gezegd, veel vergunningsaanvragen op grond van de verordening (EG) Nr.
1829/2003 aangevraagd. De enige uitzonderingen tot nu toe zijn in ieder geval vergunningsaanvragen
voor markttoelating van snijbloemen. In deze gevallen voeren de lidstaten de risicobeoordeling uit (zie
Appendix 7). Pas als de lidstaten bezwaren blijven houden, wordt onder de richtlijn 2001/18/EG de
EFSA geraadpleegd.
Op grond van de verordening (EG) nr. 1829/2003 voeren niet de lidstaten de risicobeoordeling uit,
maar de EFSA (zie voor meer details zie paragraaf 3.2.5.1). Naar aanleiding van deze risicobeoordeling
wordt de lidstaten gevraagd hun mening te geven over vergunningverlening. De lidstaten kunnen met
gekwalificeerde meerderheid instemmen of tegen stemmen. Het advies van de lidstaten wordt dan
gevolgd, waardoor de rol van de Commissie beperkt is. Als geen gekwalificeerde meerderheid wordt
bereikt, dan is het aan de Commissie om een besluit te nemen. De Commissie geniet hier dus een
bepaalde handelingsvrijheid. Aan deze handelingsvrijheid worden door zowel het Handvest van de
grondrechten (art 41) en het Europees Hof van Justitie wel grenzen gesteld. In de uitspraak Canal
Satelite Digital SL [HvJ‐EU, C‐390/99] is immers bepaald dat de Commissie verplicht is om binnen een
redelijk termijn ook daadwerkelijk een besluit te nemen gezien de tijd en de kosten die gemoeid gaan
met de kosten van het project waarvoor een vergunning is aangevraagd [88]. In de introductie van dit
hoofdstuk is al aangegeven dat de Commissie zich hier niet aan houdt. De juridische procedures zijn
helder, maar in de praktijk ontstaat toch een situatie waarin de vergunningsprocedure stokt [89]. Het
lijkt in de GGO‐besluitvormingsprocedures ‘de norm’ geworden dat dossiers op basis van ‘geen advies’
door het Permanent Comité worden terugverwezen naar de Commissie die daar dan vervolgens een
besluit over dient te nemen, maar dat niet doet.
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Figuur 4: Voorbeeld van omloopsnelheid vergunningsprocedure verordening (EG) nr. 1829/2003,
90
periode 2011‐2013[ ]

4.3

De GGO‐vergunningsprocedures in historisch perspectief [91]

Comitologie is met het Besluit van de Raad van 13 juli 1987 (87/373/EEG) ingevoerd met het doel de
taken van de Raad en het Europees Parlement te verlichten, zodat zij zich bezig kunnen houden met
essentiële zaken. Er werd hierbij geen expliciet onderscheid gemaakt tussen uitvoeringshandelingen
en delegatiehandelingen. De Raad behield de controle over beide handelingen en behield enkele be‐
slissingsbevoegdheden in het geval de lidstaten geen meerderheid konden bereiken voor een besluit.
In de loop der jaren heeft zich echter een systematiek ontwikkeld waarbij de lidstaten in de vorm van
comités controle konden uitoefenen op de uitvoeringsmaatregelen zoals worden vastgesteld door de
Commissie [92]. Deze systematiek heeft een hoge vlucht genomen en betrof uiteindelijk meer dan 90%
van de totale regelgeving van de Europese Unie. Dit hield ook in dat de Raad bij 90% van alle Europese
93
regels betrokken was [ ].
Met het Verdrag van Lissabon heeft de Europese wetgever hier een einde aan willen maken door een
onderscheid te maken tussen delegatie en uitvoering en een delegatiesystematiek op te nemen waar
het Parlement en de Raad gelijke controlebevoegdheden zijn toebedeeld [94].
Door het onderscheid tussen delegatie en uitvoering wordt de bevoegdheid van de Commissie beperkt
tot uitvoering en regelgeving over niet‐essentiële onderdelen. De wetgevende macht ligt daarmee ook
echt bij de wetgever, te weten de Raad en het Parlement. Dit wordt versterkt door delegatie te beper‐
ken tot niet‐essentiële maatregelen van algemene strekking en tot delegatie naar de Commissie (en
niet naar andere organen of middels formele comitologieprocedures).
De praktijk leert echter anders. Zo heeft de Commissie vóór de inwerkingtreding van het Verdrag aan‐
gekondigd om ook lidstatelijke vertegenwoordigers bij de gedelegeerde bevoegdheden te betrekken.
Het onderscheid is in de praktijk dus beperkt [Chamon, 2011]. Hierdoor blijft comitologie, zij het in een
ander vorm, toch ook behouden bij delegatie.
Daarnaast stelt het Europees Parlement wellicht terecht de vraag of uitvoeringsmaatregelen ook
daadwerkelijk louter uitvoeringsmaatregelen zijn. Het Parlement stelt dat art 291 lid 2 VWEU een
codificatie lijkt van de Lamfallussy procedure en dus een vorm van delegatie betreft [Voermans, 2010,
p. 180; Szajer, 2010, p. 1]. De Lamfallussy procedure houdt in dat de lidstaten meer op een lijn worden
gebracht nadat zij nieuwe richtlijnen hebben geïmplementeerd. Dit gebeurt met een getrapt systeem
van nadere, gecoördineerde implementatieregels op basis van ‘best practices’ van de uitvoerders uit
de verschillende lidstaten. De Commissie legt op basis van de ervaringen uit de uitvoeringspraktijk de
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regeling vast. Art 291 lid 2 VWEU draagt de ‘Raad en het Parlement op bij verordening algemene voor‐
schriften en beginselen vast te stellen op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoe‐
ringsbevoegdheden door de Commissie controleren’ [Voermans, 2010, p. 180]. Dit is nog een voor‐
beeld waarmee comitologie toch weer haar weg vindt binnen delegatie [Voermans, 2010, p. 179].
Het is vooral de rol van de Raad die is beperkt met het Verdrag van Lissabon en met het nieuwe comi‐
tologiebesluit. Zo is in de procedures geen formele rol meer weggelegd voor de Raad (evenmin voor
het Parlement). De controlebevoegdheid ligt niet langer bij de Raad, maar nog wel bij de lidstaten in
95
de vorm van comités [ ]. Dit kan een detail lijken, omdat dit in de praktijk wellicht op hetzelfde neer‐
komt: in beide gevallen zijn vertegenwoordigers van de lidstaten betrokken. Er bestaat echter wel
degelijk een verschil. De Raad bestaat uit (politieke) vertegenwoordigers op ministerieel niveau, terwijl
de comités zijn samengesteld uit nationale ambtenaren [Chamon, 2011, p. 132]. De uitvoeringsbe‐
voegdheid en de daarbij behorende beslissingsbevoegdheid is daarmee verplaatst van een politiek
niveau naar een ambtelijk niveau. Uitzondering daarbij is de samenstelling van het comité van beroep.
Het betreft hier hoge ambtenaren uit de lidstaten, waardoor het comité van beroep een enigszins
politiek karakter kent. De mogelijkheid bestaat immers dat de lidstaten ook ministers kunnen afvaar‐
digen [96]. De Raad en het Europees Parlement kunnen wel te allen tijde informatie opvragen (art. 10
lid 3, comitologiebesluit (EU) nr. 182/2011). Zij kunnen de Commissie erop wijzen dat zij haar be‐
voegdheid overschrijdt en op die grond de maatregel moet terugtrekken of aanpassen, het zgn. toet‐
singsrecht (art. 11, comitologiebesluit (EU) nr. 182/2011). De mogelijk scheve verhoudingen tussen
Parlement en Raad worden hierdoor enigszins recht getrokken. De Commissie heeft daarentegen meer
handelingsvrijheid gekregen. Dit kan de besluitvorming bespoedigen, omdat de vergunningsaanvraag
in dit geval niet nog langs een politiek orgaan moet. Het verandert echter het karakter van de besluit‐
vorming wel. Het is daarnaast maar de vraag of het proces in de praktijk versneld wordt. In de vergun‐
ningsprocedures van de GGO‐regelgeving zien we een impasse wanneer de Commissie geen draagvlak
heeft onder de lidstaten. Deze impasse lijkt juist om een politiek antwoord te vragen.

9

Formele taken/bevoegdheden van de bestuurlijke organen van de Europese Unie

De taakverdeling tussen de Organen van de Europese Unie laat zich als volgt samenvatten: De Europese Commis‐
sie heeft het initiatiefrecht tot Europese wet‐ en regelgeving. Het Europees Parlement en de Raad van de Europe‐
se Unie debatteren hierover en kunnen wijzigingen voorstellen, waarna Parlement en Raad gezamenlijk beslissen.
De beschrijving van de taken en bevoegdheden in dit kader betreffen louter de formele taken en bevoegdheden.
In de praktijk kunnen de uitwerking en verdeling van bevoegdheden anders uitwerken.
Europese Raad (Europese Top van regeringsleiders)
‐ Vaststellen algemene politieke beleidslijnen
Europese Commissie (dagelijks bestuur)
‐ Recht van initiatief (de Commissie formuleert wetsvoorstellen op verschillende beleidsterreinen)
‐ Handhaving van Europese regelgeving (de Commissie controleert of de lidstaten de regelgeving juist toepas‐
sen)
‐ Beheer van de begroting
‐ Uitbrengen van adviezen en aanbevelingen
‐ Uitvoerende macht (uitvoeren verschillende Europese programma’s; onderhandelen op internationaal ni‐
9
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veau)
Raad van de Europese Unie (wetgevende macht)
‐ Vaststellen van Europese wet‐ en regelgeving (samen met het Europees Parlement)
‐ Vaststellen begroting (samen met het Europees Parlement)
Het Europees Parlement (wetgevende macht)
‐ Vaststellen van Europese wet‐ en regelgeving (samen met de Raad)
‐ Recht van amendement (mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in voorliggend wetsvoorstel)
‐ Vaststellen begroting (samen met de Raad)
‐ Controleren activiteiten van de EU in het algemeen en van de Europese Commissie in het bijzonder

4.4

Juridische analyse

Ondanks de onderlinge machtsstrijd tussen de Europese organen, lijkt de besluitvormingspraktijk bin‐
nen de Europese GGO‐regelgeving maar beperkt veranderd. De rol van de lidstaten binnen de comités
en de rol van de EFSA zijn weinig veranderd. De rol van de Raad is echter wel ingeperkt, terwijl de
Commissie meer handelingsvrijheid heeft gekregen. De praktijk van de GGO‐regelgeving komt in die
zin overeen met de algemene veranderingen binnen de algemene Europese besluitvormingsprocedu‐
res (Verdrag van Lissabon (zie VWEU) en het daaruit voortgevloeide huidige comitologiebesluit ((EU)
nr. 182/2011). Dit maakt dat de veranderingen helder zijn en de juridische procedures duidelijk. Een
verklaring van de impasse lijkt dan ook niet te liggen in de onderlinge machtsstrijd tussen Europese
organen of een veranderende rol van de Raad. Dit zeker gezien de ervaringen in andere praktijken,
waar de stemmingen binnen de comités vlot verlopen en in de meeste gevallen leiden tot een advies
gedragen door de meerderheid (zie paragraaf 4.1).
Het is dan ook opvallend dat de praktijk van de GGO‐regelgeving niet overeenkomt met de ervaringen
in andere praktijken. Er is meer dan in andere praktijken geen draagvlak voor eenduidige beslissingen.
Er is dus iets specifieks aan de GGO‐problematiek. Zo werd er bij verschillende teeltaanvragen geen
meerderheid van stemmen bereikt, terwijl de EFSA een GGO wel als veilig beoordeelt (zie figuur 5). Er
zijn inmiddels acht lidstaten die een ban hebben ingevoerd voor de teelt van mais MON810 op basis
van de vrijwaringsclausule: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Bulgarije, Luxem‐
burg en Ierland [97]. De Commissie wordt daardoor systematisch in een situatie gebracht waarin zij een
besluit dient te nemen zonder steun van de lidstaten, waardoor de Commissie lijkt te willen afzien van
het nemen van een besluit. Hier kan een verschil tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’ worden
opgemerkt. ‘Law in the books’ verwijst naar het recht zoals opgenomen in geldige juridische bronnen.
‘Law in action’ laat zich vertalen in termen van de werking van het recht in de praktijk oftewel de re‐
gels die in de praktijk gelden. Geldig wordt hier tegenover geldend geplaatst. In deze rechtssociolo‐
gische benadering wordt ervan uitgegaan dat hier enige discrepantie tussen kan bestaan. Het geldige
recht is niet altijd het geldende recht in de praktijk [98]. Het wettelijk kader schrijft voor dat de Com‐
missie een besluit dient te nemen. Sterker nog, de Commissie dient dit binnen een redelijke termijn te
doen (art 41 Handvest voor de grondrechten [99]; uitspraak HvJ EU C‐390/99). In de juridische praktijk
wordt echter geen gehoor gegeven aan deze verplichting en wordt geen besluit genomen. De facto
heeft deze situatie veel weg van een moratorium, terwijl het wettelijk kader hier niet in voorziet.
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Figuur 5: voorbeelden stemgedrag lidstaten bij teeltaanvragen [100]
Vergunningsaanvraag

Jaar

Aantal lidstaten
voor

Aantal lidstaten
tegen

Aantal lidstaten
onthouden

Mais MON810

1998

10

1

4

Amflora‐aardappel
Mais 1507; Mais Bt11
Mais 1507

2007
2009
2014

10
6
5

11
12
19

6
7
4

Gekwalificeerde
meerderheid
voor/ tegen/geen
advies*
gekwalificeerde
meerderheid voor
geen advies
geen advies**
geen advies

* In geen van de gevallen was er een gekwalificeerde meerderheid tegen.
** Uit het totaal aantal uitgebrachte stemmen blijkt dat twee lidstaten niet bij de stemming verte‐
genwoordigd waren.
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DEEL 2
Beschouwingen bij de Europese GGO regelgeving
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5 Beschouwingen
In dit hoofdstuk worden kanttekeningen geplaatst bij de historie van de GGO‐regelgeving, de huidi‐
ge praktijk en bij de verwachte effecten van de nieuwe richtlijn (EU) 2015/412. Deze kanttekeningen
betreffen interpretatiekwesties door de auteurs van dit rapport, kritische vragen, knelpunten, en
algemene beschouwingen vanuit zowel een juridisch als een breder maatschappelijk perspectief.

5.1

De Europese GGO‐regelgeving in perspectief

5.1.1 Historisch perspectief: de rol van Nederland in de ontwikkeling van de GGO‐
milieuregelgeving.
De Nederlandse GGO‐regelgeving kent een lange ontstaansgeschiedenis, waarbij de bevoegde instan‐
tie, in samenspraak met het parlement, eigen regelgeving ontwikkelde maar zich aan de andere kant
ook genoodzaakt zag om nieuwe Europese regelgeving in de eigen regelgeving te implementeren. Die
implementatie verliep in Nederland betrekkelijk moeiteloos, onder meer doordat Nederland steeds
vertegenwoordigd is geweest in de gremia waar de discussies plaatsvonden, en als gevolg daarvan
nooit is overvallen door de ontwikkelingen maar daar eerder zelf vorm aan heeft kunnen geven.
De actieve interesse van Nederland was al zichtbaar bij de Asilomar conferentie, waar drie Nederland‐
se vertegenwoordigers waren. In de OECD Group of National Experts on Safety in Biotechnology, en in
de OECD Working Group on Harmonization of Biotechnology [101] heeft Nederland leden en voorzitters
van discussiegroepen geleverd. Bij de discussies in werkgroepen met de Commissie ter voorbereiding
van Europese regelgeving is Nederland steeds zeer betrokken geweest in de vorm van ambtelijk en
inhoudelijk sterke bijdragen. Nederland heeft met de Europese Unie, maar ook op eigen initiatief, zeer
intensief meegewerkt aan de ontwikkeling van het Cartagena Protocol inzake Bioveiligheid, met name
aan het uitwerken van de methodologie voor de milieurisicoanalyse.

5.1.2 Het doel en de reikwijdte van de regelgeving
Voor een goed begrip van de ontwikkeling van de regelgeving kan het helpen om stil te staan bij de
vraag wat de kwesties waren die degenen die de regelgeving ontwierpen, bezighielden. De huidige
GGO‐regelgeving is begonnen met een discussie, in Asilomar [Berg et al., 1975], over de mogelijke
milieurisico’s van GGO’s. Dat is ook steeds het doel van de regelgeving gebleven, en de inzet van de
regelgevers was daarop gericht.
Dat wil niet zeggen dat zij blind waren voor andere discussiepunten, zij waren alleen van oordeel dat
andere punten niet moesten worden behandeld als onderdeel van een discussie over milieuveiligheid.
Kort samengevat zegt de regelgeving over milieuveiligheid van GGO’s dat GGO’s kunnen worden toe‐
gepast, onder ingeperkt gebruik of in het milieu, indien uit een risicobeoordeling blijkt dat daartegen
geen bezwaar is uit oogpunt van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Dat
komt dus neer op een ‘ja, indien voldaan is aan een voorwaarde’.
Dat ‘ja’ laat onverlet dat er andere overwegingen kunnen zijn die moeten worden getoetst alvorens
tot de toepassing van GGO over te gaan. Dergelijke vragen zijn in de loop van de GGO‐discussie uitge‐
breid naar voren gekomen. Voorbeelden zijn de vraag of er hoe dan ook mag worden ingegrepen in de
erfelijke eigenschappen van een organisme, en de vraag wat de toepassing van nieuwe, genetisch
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‘verbeterde’, organismen betekent voor de concurrentiepositie van diegenen die geen toegang heb‐
ben tot dergelijke nieuwe technologieën.
In de visie van de ontwerpers van de GGO‐regelgeving zijn dat discussies die los staan van de vraag
over de milieuveiligheid. Dergelijke vragen vereisen afzonderlijke toetsing, die desgewenst geregeld
kan worden in separate regelgeving.
De onvrede over de GGO‐milieuregelgeving culmineert in de kritiek die er is op het op de markt bren‐
gen van GGO’s, met name als teelt van de GGO’s het doel is. De nieuwe richtlijn (EU) 2015/412 onder‐
kent die kritiek, en tracht daaraan tegemoet te komen door consequenties te verbinden aan de uit‐
komst van discussies over andere onderwerpen dan de milieuveiligheid. Lidstaten krijgen daarmee de
mogelijkheid om de teelt te verbieden voor hun eigen grondgebied, op grond van een aantal expliciet
genoemde criteria (zie paragraaf 3.2.7).
Een belangrijk aspect van de GGO‐regelgeving in de richtlijnen 2009/41/EG en 2001/18/EG is dat zij
het totale traject beslaan dat doorlopen moet worden voor de ontwikkeling en de toepassing van een
GGO. Het gaat van de ‘tekentafel’, waar plannen worden gemaakt om een GGO te vervaardigen, tot
aan de uiteindelijke toepassing van een GGO, in wetenschappelijk onderzoek (waarbij het GGO in
vrijwel alle gevallen niet in het milieu wordt gebracht), in industriële toepassingen (waarbij meestal
niet het GGO maar alleen een product in het milieu komt), tot toepassingen in het milieu, bijvoorbeeld
in veldexperimenten en, op grote schaal, als geteeld gewas.
Deze doelstelling laat zich realiseren in regelgeving die zich toespitst op de bescherming van de mili‐
euveiligheid, inclusief de bescherming van de menselijke gezondheid.
Het aspect van milieuveiligheid van een bestaand GGO kan ook worden ingepast in sectorale regelge‐
ving, die breder kijkt naar de veiligheid van een bepaalde groep producten. Dergelijke sectorale regel‐
geving bestaat voor voedselveiligheid van GGO’s (paragraaf 3.2.5.1) en voor de toelating van genees‐
middelen (paragraaf 3.2.5.2).
Bij de discussie over andere, bijvoorbeeld ethische en socio‐economische, vragen rond GGO’s is het
misschien goed om een tweedeling voor ogen te houden. Er zijn algemene, principiële vragen over
genetische modificatie, zoals de toelaatbaarheid van genetische modificatie bij de mens [102].
Er zijn ook vragen over specifieke toepassingen van GGO’s, bijvoorbeeld in de landbouw. Voor de
tweede soort vragen kan het dienstig zijn om ze in een breder perspectief te plaatsen. Als voorbeeld:
de vraag of het wenselijk is dat er herbicide tolerante variëteiten worden gemaakt lijkt even dringend
te zijn voor een genetisch gemodificeerd gewas als voor een gewas waarin de herbicide tolerantie is
verkregen via traditionele veredeling.

5.1.3 Beschouwingen over het voorzorgbeginsel
In Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.4, wordt ingegaan op de rol die het voorzorgbeginsel speelt in de milieu‐
risicobeoordeling, met name in de vaststelling van risicobeheersingsmaatregelen die genomen moeten
worden. De visie op de toepassing van het voorzorgbeginsel die in deze paragraaf wordt weergegeven,
volgt de mening van de Commissie. Deze visie heeft geen kracht van wet, maar wordt wel gevolgd in
het Nederlandse Besluit.
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De mening van de Commissie betreft de toepassing van het voorzorgbeginsel op milieuzaken in het
algemeen, niet alleen op kwesties rond GGO’s. Het is een zeer op de praktijkgerichte insteek die de
neerslag is van vele, langdurige onderhandelingen, waarbij slechts met grote moeite een compromis
tussen verschillende inzichten is bereikt (Les Levidow, deelnemer aan de discussies bij de totstandko‐
ming van COM(2000) 1, persoonlijke mededeling).
Kortleven [2013] heeft de toepassing en reikwijdte van het voorzorgsbeginsel binnen de GGO‐
regelgeving in Nederland vanuit rechtssociologische invalshoek geanalyseerd. Kortleven laat zien dat
ook Nederland de Europese opmars van het voorzorgsbeginsel naar aanleiding van de VN‐conferentie
inzake milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro volgt. Zeker na de BSE‐crisis volgt de opvatting dat het
voorzorgsbeginsel verder reikt dan milieubeleid, maar ook voedselveiligheid treft [Vos, 2003]. Deze
analyse biedt enig inzicht in de verschillen tussen de Europese lidstaten in toepassing van het Europe‐
se voorzorgsbeleid inzake GGO’s.
Kortleven stelt dat de strijd in de opkomende voorzorgcultuur binnen Nederland en Europa zich ken‐
merkt door enerzijds een rigide variant van de voorzorgscultuur en anderzijds een gematigde variant
met risicoculturele trekken. Net als de Commissie volgt Nederland volgens Kortleven een gematigde
interpretatie van het voorzorgsbeginsel. De Nederlandse benadering wordt ook wel voorzichtig‐
positief genoemd. Dit houdt volgens Kortleven in dat “het voorzorgsbeginsel geen draconische voor‐
zorgsmaatregelen passen”, maar veel meer zorgvuldige randvoorwaarden schetst [Kortleven, 2013,
p.281]. Het voorzorgsbeginsel is dan ook geen verbod, want “nulrisico’s zijn onmogelijk” (zie de Inte‐
grale Beleidsnota Biotechnologie [Tweede Kamer, 2000‐01], p. 6). Dit beginsel betreft veeleer een
gebod tot zorgvuldigheid. De voordelen van gentechnologie worden hierdoor erkend. In de Europese
GGO‐regelgeving uit zich dit door een sterke focus op de milieurisicobeoordeling (zie paragraaf 3.1.4).
Hier wijken zowel Nederlandse overheid als de Commissie af van de standpunten van critici van gen‐
technologie en enkele lidstaten die een moratorium voorstaan. Deze critici en lidstaten hanteren vol‐
gens Kortleven een meer rigide versie van de voorzorgscultuur. Zij vinden dat voorzorg ook meer aan‐
dacht impliceert voor ethische en maatschappelijke implicaties. Interessant in deze is, dat verschillen‐
de verbiedende lidstaten formeel risico‐overwegingen aanvoeren om GGO’s van hun grondgebied te
weren, maar deze overwegingen eigenlijk andersoortige bezwaren impliceren en dus onrechtmatig
zijn [Kortleven, 2013, p. 308‐309]. Voorzorg voor hen gaat verder dan risico‐overwegingen. Het beleid
van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is volgens deze critici te veel en te eenzijdig gericht
op de risico’s [Kortleven 2013, p. 313]. Toch kan het Nederlandse en Europese beleid uitgelegd wor‐
den als voorzorgsbeleid. Zo hanteert de COGEM in haar risicoanalyse worst case scenario’s. Ook het
case‐by‐case‐beginsel en step‐by‐step‐beginsel (zie hoofdstuk 2), zoals dat binnen de Europese Unie en
binnen Nederland wordt gevolgd, kunnen worden gezien als een voorzorgsbenadering.
Volgens Kortleven laat “de strijd die woedt tussen de EU en de VS zich daarom uitleggen als een strijd
tussen een voorzorgsbenadering en risicobenadering” [Kortleven, 2013, 311]. Het beleid inzake GGO’s
van de VS kenmerkt zich door een sterke focus op de risicocalculatie als een technische beoordeling
van risico’s. Kortleven laat zien dat binnen de Europese Unie risicoculturele kenmerken (zoals de tech‐
nische milieurisicobeoordeling en het idee van vooruitgang door technologische ontwikkeling) worden
vermengd met de meer morele benadering van de voorzorgscultuur (gekenmerkt door termen als
‘verantwoord en zorgvuldig’ omgaan met kansen van genetische modificatie) [Kortleven, 2013, 311‐
312].
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Het voorzorgbeginsel zoals dat wordt uitgelegd in de mededeling van de Commissie COM(2000) 1 is de
uitwerking van het beginsel die wordt toegepast in de Europese regelgeving. Er zij echter op gewezen
dat de discussie over het voorzorgbeginsel veel breder gaat, zie bijvoorbeeld [Ahteensuu, M. en San‐
din, P., 2012].

5.1.4 De ‘houdbaarheid’ van de regelgeving
Gedurende het laatste decennium is in de plantenbiotechnologie een aantal nieuwe technieken ont‐
wikkeld om in te grijpen in het genoom van een plant. Deze technieken worden aangeduid ‘New Plant
Breeding Techniques’ (NPBT’s, nieuwe plantenveredelingstechnieken [103]). Bij de discussie over deze
technieken komt de vraag aan de orde of het hier gaat om genetische modificatie, en zo ja, of de be‐
treffende techniek dan onder de GGO‐regelgeving moet vallen. Deze vraag is van groot praktisch be‐
lang [104]. Voor de de ontwikkelingskosten van een nieuw gewas maakt het groot verschil of het gewas
valt onder de GGO‐regelgeving of niet. De kosten voor het veiligheidsonderzoek dat wordt geëist bij de
toelating tot de handel van een GGO’s zijn aanzienlijk, en deze hoeven niet te worden gemaakt voor
een gewas dat niet is gemaakt met behulp van genetische modificatie. Daarnaast speelt de ‘slechte
naam’ die genetisch gemodificeerde gewassen hebben bij het publiek een rol. Er is veredelaars veel
aan gelegen om gewassen te ontwikkelen met technieken die, in juridische zin, niet onder genetische
modificatie vallen (zie paragraaf 3.1.2 en appendix 3 over de definitie van een GGO).
De discussie rond NPBT’s zet daarmee de basis van de Europese GGO‐regelgeving, de definitie van een
GGO, onder druk. De definitie stamt uit 1990. De vraag wordt nu gesteld, in de Trendanalyse Biotech‐
nologie 2016, of een regelgeving op deze basis nog ‘houdbaar’ is. Deze vraag kan worden geïllustreerd
aan de hand van twee van de NPBT’s: cisgenese en de CRISPR/Cas [105].
Cisgenese
Cisgenese is genetische modificatie waarbij als donorsequenties uitsluitend gebruik wordt gemaakt van genetisch
materiaal van de gastheer zelf, of van kruisbare verwanten van de gastheer. De techniek vindt zijn toepassing in
de plantenveredeling, maar de techniek is in principe toepasbaar bij de vervaardiging van GGO’s van iedere soort.
Zelfklonering (zie paragraaf 3.1.2 en appendix 3) is in feite een toepassing van cisgenese.
Bij cisgenese in zijn zuivere vorm wordt geen soortvreemd DNA gebruikt. Dat betekent dat sommige technieken
om een GGO te vervaardigen, zoals transformatie van plantencellen met behulp van plasmiden van de bacterie
Agrobacterium tumefaciens (een veelgebruikte techniek voor het vervaardigen van genetisch gemodificeerde
planten, waarbij ook, onbedoeld, genetisch materiaal van het plasmide kan worden overgedragen) niet gerekend
wordt tot cisgenese. Voor deze technieken gebruikt men de term ‘intragenese’.
Een product vergelijkbaar met een product dat met cisgenese is gemaakt kan ook worden verkregen met behulp
van traditionele veredelingstechnieken, zoals kruising. Bij kruising vindt immers ook uitwisseling van DNA plaats
tussen individuen van eenzelfde of kruisbare verwant. Een verschil is dat het bij cisgenese gaat om slechts één
‘construct’: één, betrekkelijk korte, DNA‐sequentie. Bij kruising vindt uitwisseling van veel meer erfelijk materiaal
plaats, ook van erfelijk materiaal dat ongewenste eigenschappen bevat. In de traditionele plantenveredeling moet
dat ongewenste erfelijke materiaal worden verwijderd door een aantal terugkruisingen. Dat is een tijdrovende en
kostbare zaak, reden waarom cisgenese in de belangstelling staat.

Cisgenese (zie tekstkader) is een techniek van genetische modificatie, volgens de definitie van de Eu‐
ropese GGO‐regelgeving. In de discussie over NPBT’s is de vraag of deze technieken kunnen worden
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vrijgesteld van de GGO‐regelgeving (vergelijk de zelfklonering van apathogene micro‐organismen die
nu al is vrijgesteld, althans voor het ingeperkt gebruik; zie paragraaf 3.1.2 en appendix 3). Interessant
is dat volgens de GGO‐definitie in het Cartagena protocol [CBD, 2000] een organisme dat ontstaan is
door cisgenese geen GGO is. Die definitie luidt: een LMO (Living Modified Organism, de term die het
Cartagena Protocol gebruikt voor een GGO) is “any living organism that possesses a novel combination
of genetic material obtained through the use of modern biotechnology.” Aangezien de Europese regel‐
geving er vanuit gaat dat het Cartagena Protocol op algemene punten, zoals de definities, niet afzon‐
derlijk hoeft te worden geïmplementeerd (zie paragraaf 2.2), geldt deze definitie ook voor de Europe‐
se regelgeving. Bij cisgenese (dat geldt niet voor intragenese, zie tekstkader) is er dus volgens deze
definitie zelfs geen sprake van een GGO.
Mutagenese met CRISPR/Cas.
Mutagenese, het met chemische (mutagene agentia) of fysische (straling) middelen veranderen het genetisch
materiaal van organismen, is van oudsher een belangrijke techniek om de erfelijke eigenschappen van een orga‐
nisme te beïnvloeden. In de meeste gevallen leidt mutagenese tot veranderingen in één of een paar basen van
het DNA, of ook om grotere veranderingen waarbij langere stukken DNA verloren raken. Dergelijke mutaties
treden, met lage frequentie, ook spontaan op. Mutagenese verhoogt die frequentie. In de plantenveredeling
wordt gebruik gemaakt van mutaties om nieuwe, gewenste eigenschappen in een organisme te verkrijgen. Indivi‐
duen met de gewenste eigenschap moeten dan worden geselecteerd uit een grote hoeveelheid planten die de
verandering niet hebben verkregen. Om de zoektocht naar de gewenste mutant kansrijk te maken zal men de
mutatiefrequentie hoog moeten opvoeren. De gewenste mutant draagt daardoor ook altijd een groot aantal
andere, vaak ongunstige, mutaties. Veredelaars die op zoek zijn naar gewenste mutanten zouden daarom graag
technieken hebben om alleen mutaties aan te brengen daar waar ze nodig zijn: op een bepaalde plaats in een
bepaald gen, zonder dat er op andere plaatsen mutaties ontstaan.
Recent is in de moleculaire genetica een techniek ontwikkeld, de CRISPR/Cas techniek, waarmee onder andere
106
[ ] gerichte mutagenese kan worden uitgevoerd.
In deze techniek wordt een enzym dat breuken maakt in een DNA‐molecuul (Cas), gebracht naar een specifieke
plaats op een DNA‐molecuul. Dit gebeurt op geleide van een RNA‐molecuul dat de gewenste plaats herkent (de
CRISPR‐eenheid). In principe kan op deze manier op iedere gewenste plaats in een DNA‐molecuul een breuk wor‐
den aangebracht, als men beschikt over een RNA‐molecuul dat die plek herkent. De ontstane breuk kan op ver‐
schillende manieren worden gerepareerd. Daarbij kan een kleine ‘fout’ in het DNA worden gemaakt; er ontstaat
dan een mutatie. Bij andere toepassingen van CRISPR/Cas kunnen ook langere stukken DNA worden ingebouwd,
en het resultaat lijkt dan op wat er ontstaat in de recombinant‐DNA techniek in genetische modificatie.

In de discussie over de plaats van de CRISPR/Cas techniek in de GGO‐regelgeving [107] komen verschil‐
lende gezichtspunten naar voren:
‐ CRISPR/Cas kan worden gebruikt om gericht mutaties aan te brengen in het genoom van een or‐
ganisme. Mutagenese wordt gezien als een techniek die leidt tot de vorming van een GGO, maar
het GGO is uitgezonderd van de bepalingen van de richtlijn 2001/18/EG. Echter, op grond van de
definitie van een GGO in de verordeningen (EG) Nrs. 1829/2003, 1830/2003 en 1946/2003 wordt,
ook in het Nederlandse Besluit, mutagenese niet langer gezien als een techniek van genetische
modificatie (zie appendix 3). In de visie dat CRISPR/Cas eenvoudig wordt gezien als mutagenese
zijn de producten van CRISPR/Cas dus zijn uitgezonderd van de regelgeving, dan wel, als het gaat
om levensmiddelen of diervoeders, geen GGO’s.
‐ Gerichte mutagenese kan worden gebruikt om een organisme gericht nieuwe eigenschappen te
geven die potentieel schadelijk zijn voor mens en milieu. Ten tijde dat mutanten als GGO’s werden
uitgezonderd van de regelgeving waren dergelijke gerichte technieken nog niet beschikbaar. Het is
dan ook maar de vraag of men bij het formuleren van de uitzondering ook dit soort van mutagene‐
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‐

se voor ogen heeft gehad.
Het is opmerkelijk dat in een commentaar bij het begrip ‘novelty’, zoals dat in de Canadese regel‐
geving wordt gebruikt (zie hieronder), wordt aangegeven dat een schadelijke mutatie aangebracht
met gerichte mutagenese als ‘novel’ zou worden gezien. De novelty wordt dan bepaald vanuit het
gezichtspunt van veiligheid.
De toepassing van CRISPR/Cas laat, afhankelijk van de manier waarop het proces wordt uitge‐
voerd, geen andere sporen na dan de mutaties die ermee zijn gemaakt. Zelfs als men de toepas‐
sing van de techniek onder de GGO‐regelgeving zou brengen, dan zou het onmogelijk zijn om een
vergunningplicht te handhaven als degene die de techniek toepast dat niet bekend zou maken. In
het algemeen zal het juridisch erg moeilijk zijn, zo niet onmogelijk, om een dergelijke techniek en
de GGO’s die ermee zijn vervaardigd en die niet als GGO’s herkenbaar zijn, onder de regelgeving te
vangen. Eenzelfde overweging geldt overigens ook voor producten van cisgenese.

De al eerder geciteerde conclusie van de Trendanalyse is: “De gekozen benadering van de afgelopen
veertig jaar, dat genetische modificatie en biotechnologie goed te onderscheiden entiteiten zijn waar‐
voor specifiek beleid en regelgeving noodzakelijk is, is door de technologische ontwikkelingen achter‐
haald en niet langer houdbaar.” De vraag is dan welke benadering wél kan worden gekozen.
De huidige aanpak van de Europese regelgeving wordt ‘process‐based’ genoemd, omdat de vraag of
een organisme met behulp van het proces genetische modificatie is gemaakt leidend is om het onder
de regelgeving te laten vallen.
Tegenover de process‐based benadering staat een ‘product‐based’ benadering. Product‐based regel‐
geving stelt het product en zijn eigenschappen centraal, niet de manier waarop het gemaakt is. Als
voorbeeld van een product‐based benadering worden vaak de Canadese regelgeving en de regelgeving
in de VS genoemd. De Canadese regelgeving is gebaseerd op de ‘novelty’ [108] van de eigenschappen
van een organisme, bijvoorbeeld ‘plants with novel traits’10. Vervolgens is het dan wel zo dat “to date,
in Canada, all genetically engineered plants have been considered to contain novel traits and, there‐
fore, have been assessed for safety”. De regelgeving van de VS wordt vaak gezien als product‐based
maar daar wordt in deze regelgeving niet de nadruk op gelegd. De VS wijzen er vooral op dat hun
GGO‐regelgeving gebruik maakt van bestaande regelgeving, in een ‘regulatory framework’ [109]. De
‘regulatory trigger’, bijvoorbeeld de vraag of bij de vervaardiging van het organisme gebruik is ge‐
maakt van een plantpathogeen (concreet: het bloemkoolmozaïekvirus (CaMV)) wordt ook als process‐
based gezien [Ricroch et al., 2016].
Het process‐based aspect van de Europese regelgeving zit overigens vooral in de definitie van een
GGO die in de regelgeving wordt gehanteerd. De crux van de Europese regelgeving: de milieurisicobe‐
oordeling, is product‐based. In de milieurisicobeoordeling wordt immers uitsluitend gekeken naar de
eigenschappen van het GGO, niet langer naar de manier waarop het GGO is vervaardigd.
Over de merites van process‐based en product‐based benaderingen wordt verschillend gedacht (voor
een, sterk vanuit de product‐based gedachte geschreven, discussie zie [Ricroch et al., 2016]).
Bij de discussie rond process vs. product‐based regelgeving kan een aantal opmerkingen worden ge‐
maakt.
10

http://www.inspection.gc.ca/plants/plants‐with‐novel‐traits/general‐
public/novelty/eng/1338181110010/1338181243773
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Deze discussie wordt vooral gevoerd rond genetisch gemodificeerde planten, en dan vooral met
het oog op de toelating tot de markt. De discussie wordt in veel mindere mate gevoerd over gene‐
tisch gemodificeerde geneesmiddelen. De toelating tot de markt van deze GGO’s verloopt met veel
minder problemen (zie paragraaf 3.2.5.2). Bij discussies over ingeperkt gebruik of doelbewuste in‐
troductie in het milieu voor veldexperimenten speelt de discussie nog minder.
Zoals aangegeven is de Europese regelgeving alleen maar process‐based wat betreft de definitie
van een GGO. De milieurisicobeoordeling is geheel product based, en de procedures van de regel‐
geving zouden hetzelfde zijn, onafhankelijk van welke ‘trigger’gekozen zou worden om een orga‐
nisme onder de loep te nemen wat betreft milieuveiligheid, process‐based of product‐based.
In de IG‐richtlijn 2001/41 is goed zichtbaar dat de procedures product‐based zijn. De te volgen
procedure, van licht tot zwaar, wordt geheel bepaald door de eigenschappen van het ‘product’, het
GGO (zie paragraaf 3.1.6).
Onafhankelijk van het process‐based of product‐based karakter van de regelgeving zal de regelge‐
ving toch het doel moeten blijven dienen: de bescherming van mens en milieu. In een product‐
based regelgeving zal er een ‘trigger’ moeten zijn, een criterium dat bepaalt of een organisme on‐
der de regelgeving valt, zoals ‘novelty’ in de Canadese regelgeving. Dat criterium is in de praktijk
niet makkelijk te definiëren op een juridisch sluitende manier. Toch zal men een formulering moe‐
ten vinden voor een criterium in de regelgeving waarmee ex ante bepaald kan worden dat men te
maken heeft met een organisme dat onder de regelgeving valt. Een voorbeeld van zulke criteria is
te vinden in richtlijn 2009/41, en met name in de implementatie van die richtlijn in het Nederland‐
se Besluit en de Regeling. De Regeling geeft criteria voor de eigenschappen van een organisme aan
de hand waarvan bepaald kan worden tot welke risicoklasse het hoort (zie bijlage 5 van de Rege‐
ling) [110].
Een product‐based regelgeving zou in zijn uiterste consequenties leiden tot toezicht op alle orga‐
nismen (in ieder geval alle gewassen) die volgens productregels beschouwd kunnen worden als po‐
tentieel schadelijk voor het milieu. Een voorbeeld van die consequentie is: als er bezwaar is tegen
een herbicide tolerante plant dan maakt het niet uit met welk proces die plant is ontstaan [111]. Dat
zou niet zozeer leiden tot een verlichting van de milieurisicobeoordeling die nu wordt gedaan voor
genetisch gemodificeerde herbicide tolerante planten. Het zou eerder leiden tot de een noodzaak
om alle herbicide tolerante gewassen, ook de planten die producten van traditionele veredeling
zijn onder een regelgeving te vatten die een milieurisicobeoordeling eist. Deze consequentie zou
een sterke ommekeer in het denken vergen.

Deze discussie laat onverlet dat de frictie over de bestaande GGO‐regelgeving bestaat en in hevigheid
toeneemt. Er zal een oplossing voor gevonden moeten worden, maar uit de discussie moge blijken dat
dat niet eenvoudig zal zijn.

5.2

Juridische impasse met een politiek antwoord

In deze paragraaf wordt ingegaan op de juridische impasse zoals besproken in het vorige hoofdstuk:
het uitblijven van een besluit door de Commissie en de situatie waarin de Commissie zich systematisch
bevindt (het moeten nemen van besluiten zonder steun van de lidstaten). In deze paragraaf bespreken
we de gekozen oplossing van de Europese wetgever: richtlijn (EU) 2015/412. Met deze richtlijn creëert
de Europese wetgever een opt‐out op basis van andere gronden dan de bescherming van de menselij‐
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ke gezondheid en het milieu. Het is aan de lidstaten zelf om op basis van deze andere gronden teelt
van genetisch gemodificeerde gewassen op hun grondgebied te verbieden of te beperken. Ook is het
aan de lidstaten zelf om te bepalen op grond waarvan dit gebeurt [112]. De Commissie heeft een voor‐
stel ingediend om deze opt‐out maatregel ook voor import vast te stellen (zie COM(2015) 177 final).
Beide toepassingen van deze maatregel hebben wel wat voeten in de aarde gezien de beginselen en
uitgangspunten van de Europese Unie (zoals vrij verkeer van goederen). In deze paragraaf worden dan
ook kanttekeningen geplaatst bij deze nieuwe richtlijn.

5.2.1

Richtlijn (EU) 2015/412

In paragraaf 3.2.7 is richtlijn (EU) 2015/412 al als een mogelijke uitweg uit de voornoemde impasse
gepresenteerd. Deze richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid om tijdens de toelatingsprocedure van de
richtlijn 2001/18/EG [113] een eis neer te leggen dat (een gedeelte van) het grondgebied van de lidstaat
wordt uitgesloten van de teelt van een GGO op andere gronden dan veiligheidsoverwegingen. Een
lidstaat kan ook nadat een GGO is toegelaten tot de markt maatregelen nemen om de teelt ervan op
(een gedeelte van) het eigen grondgebied te verbieden. In Paragraaf 3.2.7 zijn de voorwaarden om
deze maatregel te mogen nemen al toegelicht. Zo dienen deze maatregelen in overeenstemming te
zijn met het Unierecht en een grondslag te vinden in dwingende gronden die bijvoorbeeld verband
houden met a) milieubeleidsdoelstellingen; b) ruimtelijke ordening; c) landgebruik; d) sociaaleconomi‐
sche effecten; e) voorkomen van de aanwezigheid van GGO's in andere producten; f) landbouwbe‐
leidsdoelstellingen; g) openbare orde.
De richtlijn wordt van uiteenlopende zijden bekritiseerd. Critici van gentechnologie, waar deze richtlijn
een tegemoetkoming toe lijkt, vinden dat de maatregelen niet ver genoeg reiken. Voorstanders vrezen
handelingsbelemmeringen met andere landen. Bij de richtlijn kan ook de vraag gesteld worden of
strijdigheid met de beginselen en uitgangspunten van de Europese Unie wel voorkomen kan worden.
In de volgende paragraaf wordt meer specifiek ingegaan op het subsidiariteitsbeginsel en de uitgangs‐
punten betreffende het vrije handelsverkeer.

5.2.2

Strijdigheid met beginselen en uitgangspunten van de Europese Unie

De mogelijkheid voor lidstaten om de teelt van een specifiek GGO‐gewas uit te sluiten van haar grond‐
gebied brengt mogelijke obstakels mee voor de werking van enkele grondbeginselen en uitgangspun‐
ten van de Europese Unie. Zo zijn in alle verdragen van de Europese Unie (en haar voorgangers) de vier
vrijheden van de interne markt vastgelegd. Deze vier vrijheden betreffen het vrije verkeer van perso‐
nen, goederen, kapitaal en diensten. Deze vrijheden dienen het handelingsverkeer binnen de Europe‐
se Unie te bevorderen (zie 11). De teelt van GG‐gewassen betreft het vrije verkeer van goederen. Deze
vrijheid mag alleen beperkt worden in het belang van de volksgezondheid en het milieu. Als we dit
toepassen op de GGO’s, impliceert dit dat beperkingen alleen gelden in geval van een negatieve mili‐
eurisicobeoordeling. En laat nu juist de milieurisicobeoordeling zijn uitgesloten van de richtlijn (EU)
2015/412, aangezien de milieurisico’s geregeld worden in richtlijn 2001/18/EG en verordening (EG) Nr.
1829/2003. Richtlijn (EU) 2015/412 richt zich expliciet op andere gronden dan de bescherming van de

11

https://www.europa‐nu.nl/id/vh7eg8yo94yo/vier_vrijheden ‐ p2
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menselijke gezondheid en het milieu. De richtlijn lijkt als zodanig in haar kern strijdig met de vier vrij‐
heden van de interne markt van de Europese Unie en het Unierecht [Verdrag van de Europese Unie].
Een ander beginsel dat vraagtekens oproept, is de legitimering die wordt gevonden in het subsidiari‐
teitsbeginsel [richtlijn (EU) 2015/412, overweging 9]. In beginsel lijkt de flexibiliteit die de richtlijn
biedt in lijn met het subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel staat immers voor dat de besluiten waar mo‐
gelijk op een zo laag mogelijk niveau worden genomen. Met deze richtlijn krijgen de lidstaten weer
zeggenschap over teelt van GG‐gewassen op eigen grondgebied. Opvallend is wel dat in de richtlijn
wordt opgemerkt dat de flexibiliteit geen negatieve gevolgen mag hebben voor de Europese vergun‐
ningsprocedure en de milieurisicobeoordeling zoals wordt uitgevoerd door de EFSA. De kanttekening
die hier geplaatst kan worden is of deze flexibiliteit niet per definitie negatieve gevolgen heeft voor de
vergunningsprocedure en daarmee een beroep op het subsidiariteitsbeginsel een wassen neus is.
Daarnaast is de legitimering van de flexibiliteit in het subsidiariteitsbeginsel op zichzelf discutabel.
Gezien de werkelijke doelstelling van de richtlijn (de bereidheid van lidstaten om in positieve zin mee
te werken aan het op de markt brengen van GGO’s) geenszins blijk geeft van een streven naar het
nemen van besluiten op een zo laag mogelijk niveau, kan het subsidiariteitsbeginsel als doelstelling in
twijfel worden getrokken. Het subsidiariteitsbeginsel lijkt van de reservebank te zijn ingezet om de
flexibiliteit te rechtvaardigen, terwijl de richtlijn meer een noodoplossing is om uit de impasse te ko‐
men.

5.3

Beschouwingen over vertalingen, taal en interpretatie

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de complexiteit die ontstaat door verschillen die ont‐
staan door vertalingen, gebruik van verschillend jargon en de verscheidenheid aan interpretaties van
begrippen. In de verschillende subparagrafen wordt ingegaan op de complexiteit die ontstaat door
verschillende interpretaties van kernbegrippen die worden gehanteerd, op de houdbaarheid van in‐
terpretaties en het verschil tussen de technologische terminologie en de juridische betekenis.

5.3.1 Verschil tussen de technologische terminologie en de juridische betekenis
Bij de regulering van technologische ontwikkelingen in het algemeen en van gentechnologie in het
bijzonder, komen het juridisch domein en het technologisch domein samen. Technologische termen
worden opgenomen in het wettelijk kader. Dit heeft tot gevolg dat deze termen een juridische bete‐
kenis krijgen [Poort, 2013, paragraaf 10.3.3]. Hierbij moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst.
Allereerst heeft de gegeven definitie van een gebruikte term een andere functie binnen het juridisch
domein dan in het technologisch domein. In het wettelijk kader dient de definitie ter afbakening van
de reikwijdte van een wet, terwijl in het technologisch domein de definitie meer kan omvatten. Zo
sluit bijvoorbeeld de term ‘genetisch gemodificeerd organisme’ in het wettelijk kader de mens als
categorie uit, terwijl de mens als soort in de biologie strikt genomen ook als organisme wordt be‐
schouwd (art 2 lid 2, richtlijn 2001/18/EG).
Een tweede kanttekening betreft de specifieke betekenis van de definitie of term. In de betreffende
wetenschappelijke discipline kan de gegeven definitie of de gebruikte term discutabel zijn dan wel aan
verandering onderhevig zijn. De nuances en de veranderlijkheid van de betekenis van een term binnen
de technologie hebben echter geen expliciete betekenis binnen het wettelijk kader. In het wettelijk
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kader is immers eenduidigheid van rechtsregels van belang omwille van (onder andere) rechtszeker‐
heid en een adequate toepassing van deze regels [Fuller, 1964].
Als derde dient benoemd te worden dat de gebruikte term onderdeel wordt van het juridisch domein
en daarmee gekaderd wordt door juridische instituties, rechtsbeginselen en het juridisch systeem van
nationale en internationale regulering [Dworkin, 1993]. Dit heeft als gevolg dat de gebruikte term,
zelfs met een aan de technologie ontleende definitie, bij voorbaat al een andere betekenis krijgt. De
grenzen van de ontleende definitie worden immers bepaald door juridische kaders.
Als laatste moet meegenomen worden dat in het juridisch domein eveneens rekening gehouden dient
te worden met andere domeinen dan louter het technologische domein. Het juridisch probleem dat
met een regulering wordt geadresseerd is niet gelijk aan de technologische ontwikkeling, maar wordt
ook gekarakteriseerd door andere domeinen, bijvoorbeeld door sociaaleconomische overwegingen en
heersende opvattingen over de technologische ontwikkelingen in de samenleving [Poort, 2013, para‐
graaf 10.3.3]. Deze domeinen hebben ook invloed op de juridische betekenis van een specifieke tech‐
nologische term. Met andere woorden, de in het juridisch domein gebruikte term gaat een eigen leven
leiden, los van het technologisch domein waaraan zij ontleend is.

5.3.2 Verschillen tussen de Engelstalige en Nederlandstalige versies van de regel‐
geving
Een intrinsiek probleem in het verenigde Europa ligt in het feit dat er in de Europese Unie 23 officiële
talen worden gebezigd. De Europese wetgeving moet daarom in 23 talen vertaald, en toch in iedere
lidstaat in zijn eigen taal hetzelfde betekenen. Bij het tot stand komen van Europese regelgeving wordt
gewerkt aan een tekst in een van de werktalen van de Europese Unie (meestal in het Engels). Nadat
over de tekst in die taal overeenstemming is bereikt, wordt deze vertaald naar de andere talen. Dat
gebeurt door een groep juristen‐linguïsten, die “verantwoordelijk zijn voor zowel de kwaliteit van de
Europese wetgeving in de 23 officiële talen als de juridische en taalkundige samenhang tussen de taal‐
versies”12. Daarna wordt de tekst in ieder van de 23 officiële talen formeel door Parlement en Raad
vastgesteld en door de voorzitters van beide instellingen ondertekend.
Ondanks de aandacht die wordt besteed aan de vertalingen, loopt men bij het bestuderen van
verschillende versies van dezelfde tekst regelmatig tegen verrassingen aan. Deze verschillen zijn
weliswaar vaak niet wezenlijk voor een goed begrip van de tekst bij de lezer. Echter, als het in
een juridisch debat gaat om een letterlijke interpretatie van de tekst dan kunnen deze verschil‐
len aanleiding zijn tot verwarring. Als men in discussie gaat over de formuleringen in de Europe‐
se regelgeving, dan doet men er daarom goed aan om uit te gaan van de Engelse tekst, of deze in
ieder geval te raadplegen.
Enkele (willekeurige) voorbeelden zijn:
De term ‘Contained use’:
12

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news‐room/20120713STO48884/jurist‐lingu%C3%AFsten‐betekent‐
de‐eu‐wetgeving‐hetzelfde‐in‐alle‐talen
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‐
‐

De Nederlandse vertaling, ‘ingeperkt gebruik’, heeft dezelfde betekenis.
De Franse uitdrukking: ‘utilisation confinée’ gebruikt een term die in het Engels ‘confined’
zou luiden. 'Confined' is in het Engelse jargon echter een wezenlijk ander begrip: het wordt
gebruikt voor veiligheidsmaatregelen die je neemt bij veldexperimenten.
‐ De Duits terminologie, ‘in geschlossenen Systemen’, is niet correct. ‘Ingeperkt’ slaat (ook) op
de ruimte waarin wordt gewerkt, en die is niet ‘geschlossen’.
De term ‘Deliberate release’:
‐ De Nederlandse vertaling: ‘doelbewuste introductie’; ‘doelbewust’ is correct, maar ‘introduc‐
tie’ is minder correct. ‘Introductie’ is alleen maar ‘meenemen naar buiten toe’, ‘release’ heeft
het essentiële element van ‘vrijlaten’ in zich.
‐ De Franse term: ‘dissémination volontaire’ lijkt minder juist. ‘Volontaire’ betekent ‘vrijwillig’,
of ‘gewenst’, ‘conform de wil van …’.
‐ De Duitse term: ‘absichtliche Freisetzung’. ‘Absichtlich’ is zoveel als ‘opzettelijk’, en heeft
misschien een negatieve connotatie, maar is wel een correcte vertaling.
Voor al deze termen geldt dat zij wellicht al waren ingeburgerd voordat de richtlijnen
90/219/EEG en 90/220/EEG werden geschreven. Maar, ook dat is dan weer een barrière om tot
een gemeenschappelijk taalgebruik te komen.
De Engelse tekst van de richtlijn 2001/18/EG gebruikt de term ‘human health’ als veiligheidsdoel.
De Nederlandse vertaling gebruikt hier, correct, ‘menselijke gezondheid’, maar elders ook ‘volks‐
gezondheid’, wat een wezenlijk ander begrip is, en verwarring kan veroorzaken. Het gaat niet om
de menselijke gezondheid in medische zin.

Een belangrijk begrip in de richtlijn 2001/18/EG is ‘monitoring’: het vaststellen van het gedrag
van een GGO in het milieu (zie appendix 5). In de Engelse versie wordt de term ‘monitoring’
consequent gebruikt, maar in de Nederlandse vertaling wordt afwisselend ook gesproken over
‘controle’.
De term ‘(potential) receiving environment’ in richtlijn 2001/18/EG wordt niet simpelweg ver‐
taald met ‘het (potentiële) ontvangende milieu, maar meer omschreven als ‘het milieu waarin
wordt geïntroduceerd’. Deze vertaling is onjuist, omdat met het receiving environment een wij‐
der begrip wordt bedoeld: het milieu waarin de introductie daadwerkelijk plaatsvindt, en het
milieu waarin het GGO (vervolgens) ook terecht kan komen. ‘Receiving environment’ is een
staande uitdrukking geworden die tot veel discussie heeft geleid. In het Cartagena Protocol
wordt in verband met die discussie gesproken van het ‘likely potential receiving environment’,
een spraakgebruik dat voor iemand die alleen de Nederlandse tekst van de richtlijn 2001/18/EG
kent minder herkenbaar is.
Als deze voorbeelden mogen staan voor de Nederlandse vertalingen in het algemeen, dan lijken
de Engelse versies consistenter. Dat zou ook geen verbazing hoeven wekken gezien het feit dat
de Engelse versies intensief zijn besproken door een groot aantal inhoudelijke experts. Ook bij
het juristen/linguïsten overleg zijn inhoudelijke experts vertegenwoordigd, maar zij hebben de
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feitelijke onderhandelingen over de teksten niet meegemaakt, en kunnen daarmee het belang
van subtiliteiten missen.

5.3.3 De flexibiliteit in de uitvoering van de regelgeving
In hoofdstuk 1 is vastgesteld dat de Europese GGO‐regelgeving door velen wordt ervaren als lastig te
doorzien. In discussie over de regelgeving komt ook vaak de vraag naar voren of de regelgeving flexibi‐
liteit kent, in de interpretatie en in de uitvoering.
In paragraaf 5.3.1 is al ingegaan op verschil die bestaan tussen de technologische terminologie die in
de regelgeving wordt gehanteerd en de juridische betekenis die eraan gegeven moet worden.
In de bespreking van de richtlijn (EU) 2015/412 kwam naar voren dat er spanning bestaat tussen het
algemene Unierecht en deze richtlijn. Er is dus zeker wel enige flexibiliteit.
Bij de vraag of een lidstaat flexibiliteit heeft bij de invoering van de Europese regelgeving moet men
bedenken [114] dat verordeningen simpelweg kracht van wet hebben. Het enige aspect dat een lidstaat
zelf moet implementeren is de strafbaarstelling bij overtredingen van geboden en verboden in een
verordening.
Richtlijnen moeten door een lidstaat worden geïmplementeerd in de nationale regelgeving. Hierbij
geldt wel het subsidiariteitsbeginsel (zie paragraaf 3.2.7), in de zin dat bij de implementatie rekening
gehouden kan worden met de eigen regelgeving.
Een voorbeeld daarvan is de implementatie van de richtlijn 2009/41/EG.
Deze richtlijn gaat over ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro‐organismen (GGM’s).
De lidstaten kunnen daarnaast zelf bepalen wat zij willen doen met genetisch gemodificeerde planten
en dieren. In de Nederlandse regelgeving (in de Regeling) wordt het ingeperkt gebruik van planten en
dieren behandeld langs dezelfde lijnen die gehanteerd worden voor GGM’s. De richtlijn geeft ook
slechts globale regels voor de bepaling van de risicoklassen van GGM’s, en voor de inrichtingseisen van
115
werkruimten [ ]. In de Regeling worden deze regels meer concreet uitgewerkt, in lijn met de prakrijk
die in de loop der jaren, sinds 1980, is ontstaan.
De richtlijn 2001/18/EU geeft minder mogelijkheden voor flexibiliteit. Met name de manier waarop de
milieurisicobeoordeling moet worden uitgevoerd is gedetailleerd vastgelegd (zie paragraaf 3.1.4).
In de discussie over de ‘houdbaarheid’ van de regelgeving in paragraaf 5.1.4 is gesproken over de
spanning die er bestaat tussen de uitgangspunten van de Europese GGO‐regelgeving en de huidige
technische ontwikkelingen in de biotechnologie. In dat verband bestaat er nogal wat onvrede over het
optreden van de Commissie, dat als weinig daadkrachtig wordt ondervonden. Daarbij moet men wel in
de gaten houden dat de meningen van de lidstaten sterk gepolariseerd zijn (zie op dat punt ook hoofd‐
stuk 4). Er zijn lidstaten die technieken van genetische modificatie categorisch afkeuren naast lidstaten
die een veel positievere blik hebben.
Tegen die achtergrond valt het wel te begrijpen dat de Commissie ‘de kat uit de boom lijkt te kijken’
als het gaat om de New Plant Breeding Techniques (NPBT’s, zie paragraaf 5.1.4).
De inactiviteit van de Commissie leidt er inmiddels toe dat lidstaten zelf het heft in handen nemen.
Zo heeft de Swedish Board of Agriculture in november 2015 het besluit bekend gemaakt dat veldexpe‐
rimenten met bepaalde Arabidopsis [116] lijnen waarin met behulp van CRISPR/Cas mutaties zijn aan‐
gebracht niet onder de GGO‐regelgeving vallen [117]. Vergelijkbare beslissingen zijn genomen in Finland
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en het VK (geciteerd in [Fladung, 2016]). In Duitsland heeft de bevoegde instantie (het Ministerie voor
consumenten‐ en voedselveiligheid) een dergelijke mening geuit voor een herbicide tolerante kool‐
zaadlijn die is gemaakt met oligonucleotide directed mutagenesis (ODM, een van de NPBTs, die in
regulatoir opzicht vergeleken kan worden met CRISPR/Cas). Deze mening is sterk bekritiseerd door
een aantal milieuorganisaties. De Commissie heeft daarop de bevoegde instantie gevraagd te wachten
met het nemen van een beslissing totdat de Commissie haar besluiten heeft genomen over de NPBT’s
[Fladung, 2016].
Een ander voorbeeld waar de Commissie eveneens wacht op de ontwikkelingen in de lidstaten is co‐
existentie, het naast elkaar laten bestaan van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde
gewassen binnen de bestaande landbouw (zie de website van de Commissie13). In paragraaf 3.3.1 is
beschreven hoe Nederland in deze kwestie eigen regelgeving heeft ontwikkeld, die bindend is voor de
teelt van GGO’s, zonder dat er op dat punt Europese regelgeving is.

13

http://ec.europa.eu/agriculture/gmo/coexistence/index_en.htm
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Appendices
Appendix 1.
Overzicht van de Europese, Nederlandse en internationale regelgeving
Europese regelgeving
De links naar de documenten van de Europese regelgeving verwijzen in veel gevallen naar internetpa‐
gina’s waar wordt doorverwezen naar documenten in verschillende talen van de Europese Unie [118].

Ingeperkt gebruik
90/219/EEG
Richtlijn van de Raad
Inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro‐organismen
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/nl/ALL/?uri=CELEX:31990L0219
98/81/EG
Richtlijn van de Raad
Inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro‐organismen
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.330.01.0013.01.NLD&toc=OJ:L:1998:330:TOC
2000/608/EG
Beschikking van de Commissie
Richtsnoeren voor de risicoanalyse als omschreven in bijlage III bij 90/219/EEG
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.258.01.0043.01.NLD&toc=OJ:L:2000:258:TOC
2009/41/EEG
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
Inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro‐organismen
(nu geldende richtlijn voor ingeperkt gebruik)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0041

Doelbewuste introductie in het milieu
90/220/EEG
Richtlijn van de Raad
Inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0220
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2001/18/EG
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
Inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu
(nu geldende richtlijn voor doelbewuste introductie in het milieu)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=celex%3A32001L0018
OJ L 106, 2001
Documentatiehulpmiddel
(amendementen in 2001/18/EG, waaronder de tekst van Bijlage I B)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0018‐20150402
2002/623/EG
Beschikking van de Commissie
Richtsnoeren ter aanvulling van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/nl/ALL/?uri=CELEX:32002D0623
2002/812/EG
Beschikking van de Raad
Het model voor de SNIF inzake het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde or‐
ganismen als of in producten.
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/ALL/?uri=CELEX:32002D0812
2002/813/EG
Beschikking van de Raad
Het model voor de SNIF voor de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde
organismen in het milieu voor andere doeleinden dan het op de markt brengen ervan.
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/ALL/?uri=CELEX:32002D0813
(EU) 2015/412
Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad
Tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om
de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beper‐
ken of te verbieden
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/nl/TXT/?uri=celex%3A32015L0412
COM(2015) 176 final
Mededeling van de Commissie
Herziening van het besluitvormingsproces inzake genetisch gemodificeerde organismen
(ggo's)
(Voorstel en argumentatie van de Commissie tot wijziging van de verordening (EG) Nr.
1829/2003, wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch ge‐
modificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te ver‐
bieden )
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/NL/1‐2015‐176‐NL‐F1‐1.PDF
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Annex bij COM(2015) 176 (Engels)
http://eur‐lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3cc2bfe5‐e9d1‐11e4‐892c‐
01aa75ed71a1.0002.03/DOC_2&format=PDF
COM(2015) 177 final
Medeling van de Commissie
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik
van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te be‐
perken of te verbieden
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015PC0177
Voedsel‐ en diervoederveiligheid
(EG) Nr. 1829/2003
Verordening van het Europees Parlement en de Raad
Inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.268.01.0001.01.NLD&toc=OJ:L:2003:268:TOC
(EU) Nr. 503/2013
Uitvoeringsverordening van de Commissie
Betreffende vergunningaanvragen voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A157%3ATOC
(EG) Nr. 1830/2003
Verordening van het Europees Parlement en de Raad
Betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen
en de
traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levens‐
middelen en diervoeders
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.268.01.0024.01.NLD&toc=OJ:L:2003:268:TOC
Geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
(EEG) Nr. 2309/93
Verordening van de Raad
Communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1993.214.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1993:214:TOC
Implementatie van internationale verdragen
(EG) Nr. 1946/2003
Verordening van het Europees Parlement en van de Raad
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Betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodificeerde organis‐
men
(Implementatie van het Cartagena Protocol voor Bioveiligheid)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1946
Overige Europese regelgeving
87/373/EEG
Besluit van de Raad
Tot vaststelling van de voorwaarden die gelden voor de uitoefening van aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31987D0373
1999/468/EG
Besluit van de Raad
Tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie ver‐
leende uitvoeringsbevoegdheden
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31999D0468
2000/54/EG
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
Betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan bi‐
ologische agentia op het werk
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.262.01.0021.01.NLD&toc=OJ:L:2000:262:TOC
COM(2000) 1 definitief
Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel.
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52000DC0001
(EG) Nr. 178/2002
Verordening van het Europees Parlement en de Raad
Tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwet‐
geving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststel‐
ling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden
(De ‘General Food Law’)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/ALL/?uri=CELEX:32002R0178
2003/4/EG
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
Inzake de toegang van het publiek tot milieu‐informatie
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=celex:32003L0004
COM(2006) 338 definitief
Besluit van de Raad
Betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag betreffende
toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake mili‐
euaangelegenheden
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(Aanname van het amendement op het Aarhus verdrag, betreffende toegang tot informa‐
tie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter bij introductie in het milieu)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=celex%3A52006PC0338
(EG) nr. 1907/2006
Verordening van het Europees Parlement en de Raad
Inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (REACH)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=celex:32006R1907R(01)
(EU) 182/2011
Verordening van het Europees Parlement en de Raad
Tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de
wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Com‐
missie controleren
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU; geconsolideerde versie, 2012)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Nederlandse Regelgeving:
Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (2013)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb‐2014‐157.pdf (download)
Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (2014)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035072/2016‐07‐01

Internationale regelgeving
Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. Secretariat of the
Convention on Biological Diversity (UNEP)
https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena‐protocol‐en.pdf)
Convention on access to information, public participation in decision‐making and access to jus‐
tice in environmental matters, UNECE (‘Aarhus Verdrag’)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR),
UNECE
(as applicable from 1 January 2015)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/adr2015/ADR2015e_WEB.
pdf
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Appendix 2.
Interpretatie van risicoklassen in de Europese regelgeving
De bepaling van de omvang van risico’s zoals die in de Europese regelgeving wordt gehanteerd is eer‐
der kwalitatief dan kwantitatief.
Voor ingeperkt gebruik wordt aanvankelijk (in richtlijn 90/219/EEG) wel gesproken over klassen van
risico’s, maar in de artikelen van die richtlijn wordt dat niet gedetailleerd uitgewerkt. De richtlijn
2009/41/EG spreekt wel over “klassen van ingeperkt gebruik”. Die klassen betreffen activiteiten die
(aflopend van klasse 4 naar klasse 1) “veel”, “enig”, “weinig” of “geen of verwaarloosbaar” risico in‐
houden. De klassen worden gedefinieerd aan de hand van het inperkingsniveau dat voldoende is om
de risico’s tegen te gaan: “Activiteiten die veel risico inhouden [zijn] activiteiten waarvoor inperkingsni‐
veau 4 een passende bescherming biedt voor de menselijke gezondheid en het milieu”, en zo verder
voor de lagere risicoklassen.
In deze systematiek herkennen we de systematiek zoals die voor het eerst in Asilomar werd uitge‐
werkt.
Bij introductie in het milieu wordt ervan uit gegaan dat het GGO dat in het milieu wordt gebracht daar
geen of verwaarloosbare schade zal aanrichten. Hoe dat kan worden vastgesteld, en hoe daarbij risi‐
co’s worden gekwalificeerd is voor het eerst vastgesteld in de beschikking van de Commissie
2002/623/EG.
De gang van zaken bij een milieurisicoanalyse wordt daar als volgt beschreven:
In een risicoanalyse worden de gevolgen van een schadelijk effect beoordeeld. De gevolgen worden
benoemd als “groot”, “gematigd”, “gering” en “te verwaarlozen”. Hoe deze termen moeten worden
gebruikt wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden: “De daarbij genoemde kwalitatieve voorbeel‐
den zijn bedoeld als illustratie in zeer ruime zin. Ze zijn niet bedoeld als onherroepelijk of als enige mo‐
gelijkheid, maar geven slechts een indicatie van de overwegingen waar bij het afwegen van de gevol‐
gen rekening mee zou kunnen worden gehouden.
— “Grote gevolgen” kunnen zijn: significante veranderingen in de aantallen van een of meer soor‐
ten andere organismen, waaronder bedreigde en nuttige soorten, op korte of lange termijn.
Dergelijke veranderingen zouden een afname of een volledige uitroeiing van een soort kunnen
inhouden, hetgeen zou leiden tot negatieve effecten op het functioneren van het ecosysteem
en/of andere daarmee verbonden ecosystemen. Dergelijke veranderingen zouden waarschijnlijk
niet gemakkelijk omkeerbaar zijn en wanneer er eventueel een herstel van het ecosysteem zou
plaatsvinden, zou dit waarschijnlijk traag gebeuren.
— “Gematigde gevolgen” kunnen zijn: significante veranderingen in de populatiedichtheid van an‐
dere organismen, maar geen verandering die zou kunnen leiden tot de volledige uitroeiing van
een soort of significante effecten op bedreigde of nuttige soorten. Hieronder kunnen tijdelijke
substantiële populatieveranderingen vallen, indien het waarschijnlijk is dat zij omkeerbaar zijn.
Er kan ook sprake zijn van effecten op lange termijn, mits er geen ernstige negatieve effecten op
het functioneren van het ecosysteem zijn.
— “Geringe gevolgen” kunnen zijn: niet‐significante veranderingen in de populatiedichtheid van
andere organismen, die niet leiden tot de volledige uitroeiing van een populatie van andere or‐
ganismen en geen negatieve effecten op het functioneren van het ecosysteem hebben. De ge‐
volgen zouden op korte of lange termijn alleen merkbaar mogen zijn bij organismen die niet tot
bedreigde of nuttige soorten behoren.
— “Te verwaarlozen gevolgen” betekent dat er geen significante veranderingen in een van de popu‐
laties in het milieu of in ecosystemen worden veroorzaakt.
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In bovenstaande voorbeelden gaat het om de mogelijke schadelijke effecten van GGO's op populaties,
hoewel het in sommige gevallen wellicht juister is naar de verwachte effecten op individuele organis‐
men te kijken. Eén gevaar kan meer dan een (schadelijk) effect hebben en ook de omvang van de ver‐
schillende schadelijke effecten kan uiteenlopen. De schadelijke effecten van één gevaar op de mens en
natuurlijke en landbouwhabitats kunnen uiteenlopen.
De mogelijke gevolgen kunnen zodanig worden samengevat dat alle ecologische entiteiten die kunnen
worden beïnvloed, worden bestreken (bijvoorbeeld soorten, populaties, trofische niveaus en ecosys‐
temen), met inbegrip van het potentiële effect en de mate van onzekerheid.”

Ameco & EUR

84

Analyse EU Regelgeving GGO’s

Appendix 3.
Definitie van het begrip GGO
Deze appendix beschrijft de definitie van het begrip "genetisch gemodificeerd organisme (GGO)” in de
richtlijnen 2009/41/EG en 2001/18/EG, en de bepalingen over organismen die expliciet geen GGO zijn,
of GGO's zijn, die zijn vrijgesteld van de bepalingen van de richtlijnen.
De cursieve teksten zijn letterlijk overgenomen uit de richtlijnen; de volgorde van de teksten is aange‐
past om het lezen te vergemakkelijken.
Richtlijn 2001/18/EG:
“Artikel 2, Definities
1. "organisme": een biologische entiteit met het vermogen tot replicatie of tot overdracht van ge‐
netisch materiaal;
2. " gemodificeerd organisme (GGO)": een organisme, met uitzondering van menselijke genetisch
wezens, waarvan het genetische materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door
voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is.
Volgens deze definitie:
a) vindt in elk geval genetische modificatie plaats indien een van de in bijlage I A, deel 1, genoem‐
de technieken wordt toegepast;
b) worden de in de bijlage I A, deel 2, genoemde technieken niet beschouwd als technieken die tot
genetische modificatie leiden;”
“Bijlage I A, deel 1:
De in artikel 2, lid 2, onder a), bedoelde genetische modificatietechnieken zijn onder andere:
1. recombinant‐nucleïnezuurtechnieken waarbij nieuwe combinaties van genetisch materiaal
worden gevormd door de invoeging van ongeacht op welke wijze buiten een organisme ver‐
vaardigde nucleïnezuurmoleculen in een virus, bacterieel plasmide of ander vectorsysteem en
de opneming daarvan in een gastheerorganisme waarin ze van nature niet voorkomen maar
waarin ze blijvend vermenigvuldigd kunnen worden;
2. technieken met rechtstreekse inbrenging in een organisme van erfelijk materiaal dat buiten het
organisme vervaardigd is, waaronder micro‐injectie, macro‐injectie en micro‐inkapseling;
3. celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) of hybridisatietechnieken waarbij levende cellen met
nieuwe combinaties van erfelijk genetisch materiaal worden gevormd door de fusie van twee
of meer cellen met gebruikmaking van methoden die van nature niet voorkomen.
Bijlage I A, deel 2:
In artikel 2, punt 2, onder b), bedoelde technieken die niet worden geacht tot genetische modifi‐
catie te leiden, mits daarbij geen recombinant‐nucleïnezuurmoleculen of genetisch gemodifi‐
ceerde organismen worden gebruikt die zijn vervaardigd met behulp van andere tech‐
nieken/methoden dan in bijlage I B worden uitgesloten:
1. in‐vitrofertilisatie;
2. natuurlijke processen als conjugatie, transductie of transformatie;
3. polyploïdie‐inductie.”
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“Artikel 3, Vrijstellingen
1. Deze richtlijn is niet van toepassing op organismen die zijn verkregen door middel van de in bij‐
lage I B vermelde genetische modificatietechnieken.” [119]
Bijlage I B [deze bijlage ontbreekt in de Nederlandse versie van de richtlijn 2001/18/EG, maar wordt
aangevuld in een amendement van 2001/18/EG (OJ L 106, 2001). De definitie van een GGO in veror‐
dening (EG) Nr. 1829/2003 sluit deze technieken overigens uit van de technieken die tot genetische
modificatie leiden.]
“Genetische modificatietechnieken/methoden waarbij organismen worden verkregen die van de
richtlijn worden uitgesloten, mits daarbij geen andere recombinant‐nucleïnezuurmoleculen of ge‐
netisch gemodificeerde organismen worden gebruikt dan met behulp van een of meer van de vol‐
gende technieken/ methoden zijn vervaardigd, zijn:
1. mutagenese;
2. celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) van plantencellen van organismen die genetisch ma‐
teriaal kunnen uitwisselen met behulp van traditionele kweekmethoden.”
Het Nederlandse Besluit past deze bijlage niet meer toe: mutagenese en celfusie worden in bijlage 2
van het Besluit genoemd als technieken waarvan de toepassing niet leidt tot een GGO. Het Besluit
wijst in de toelichting op het volgende: “De definitie van een genetisch gemodificeerd organismen met
de verschillende technieken is echter op een andere wijze vormgegeven bij de verordeningen
1829/2003, 1830/2003 en 1946/2003. Bij deze verordeningen is de systematiek vereenvoudigd en
worden er geen technieken meer onderscheiden die wel leiden tot een ggo maar zijn vrijgesteld van de
ggo‐regelgeving.” De bedoelde tekst van de genoemde verordeningen luidt: “onder “genetisch gemo‐
dificeerd organisme (GGO)” [wordt] verstaan een GGO zoals omschreven in artikel 2, lid 2, van Richtlijn
2001/18/EG, met uitzondering van organismen die zijn verkregen door middel van de genetische modi‐
ficatietechnieken opgesomd in bijlage I B van Richtlijn 2001/18/EG”. Deze uitzondering geldt alleen bij
toepassing van de verordeningen 1829/2003, 1830/2003 en 1946/2003, en niet bij toepassing van de
richtlijnen 2009/41/EG en 2001/18/EG. Er zit hier ‘licht’ tussen de verordeningen en de richtlijnen.
Richtlijn 2009/41/EG:
“Artikel 2
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) “micro‐organisme”: elke cellulaire of niet‐cellulaire microbiologische entiteit met het vermogen
tot replicatie of tot overbrenging van genetisch materiaal, met inbegrip van virussen, viroïden
en dierlijke en plantencellen in cultuur;
b) “genetisch gemodificeerd micro‐organisme” (GGM): een micro‐organisme waarvan het geneti‐
sche materiaal veranderd is op een wijze die van nature door voortplanting en/of natuurlijke
recombinatie niet plaatsvindt; volgens deze definitie:
i) vindt in elk geval genetische modificatie plaats indien een van de in bijlage I, deel A, ge‐
noemde technieken wordt toegepast;
ii) worden de in bijlage I, deel B, genoemde technieken niet beschouwd als technieken die
tot genetische modificatie leiden;”
“Bijlage I, deel A:
Technieken van genetische modificatie bedoeld in artikel 2, onder b), i), zijn onder meer:
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1. recombinant‐nucleïnezuurtechnieken die resulteren in de vorming van nieuwe combinaties van
genetisch materiaal doordat op enigerlei wijze buiten een organisme geproduceerde nucleïne‐
zuurmoleculen worden geïnsereerd in een virus, een bacteriële plasmide of een ander vector‐
systeem en worden geïntegreerd in een gastheerorganisme waarin zij van nature niet voor‐
komen maar waarin zij tot regelmatige replicatie in staat zijn;
2. technieken met rechtstreekse inbrenging in een micro‐organisme van erfelijk materiaal dat bui‐
ten het micro‐organisme geprepareerd is, waaronder micro‐injectie, macro‐injectie en micro‐
encapsulatie;
3. celfusie of hybridisatietechnieken waarbij levende cellen met nieuwe combinaties van erfelijk
genetisch materiaal worden gevormd door de fusie van twee of meer cellen met gebruikma‐
king van methoden die van nature niet voorkomen.
Bijlage I, deel B:
Technieken bedoeld in artikel 2, onder b), ii), die niet worden geacht tot genetische modificatie te
leiden mits bij deze technieken geen gebruik wordt gemaakt van recombinant‐
nucleïnezuurmoleculen of GGM's die zijn geproduceerd met behulp van andere dan de bij bij‐
lage II, deel A, uitgesloten technieken/methoden:
1. in‐vitrobevruchting;
2. natuurlijke processen, zoals conjugatie, transductie, transformatie;
3. polyploïdie‐inductie.”
Bijlage II
DEEL A
Technieken/methoden van genetische modificatie waarbij micro‐organismen ontstaan die van het
toepassingsgebied van deze richtlijn worden uitgesloten op voorwaarde dat daarbij geen andere re‐
combinant‐nucleïnezuurmoleculen of GGM’s worden gebruikt dan die welke door middel van een of
meer van de hieronder genoemde technieken/methoden zijn geproduceerd:
1. mutagenese;
2. celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) van prokaryotische soorten die genetisch materiaal uit‐
wisselen door middel van bekende fysiologische processen;
3. celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) van cellen van eukaryotische soorten, met inbegrip van de
productie van hybridoma’s en de fusie van plantencellen;
4. zelfklonering, dit wil zeggen het verwijderen van nucleïnezuursequenties uit een cel van een orga‐
nisme, al dan niet gevolgd door de reïnsertie van dit nucleïnezuur of een deel daarvan (of een synthe‐
tisch equivalent) — eventueel na een aantal voorafgaande enzymatische of mechanische bewerkingen
— in cellen van dezelfde soort of cellen van een fylogenetisch nauw verwante soort waarmee eerstge‐
noemde soort genetisch materiaal kan uitwisselen door middel van bekende fysiologische processen,
voor zover het onwaarschijnlijk mag worden geacht dat het resulterende micro‐organisme een ziekte
kan verwekken bij mens, dier of plant.
Bij zelfklonering mag gebruik worden gemaakt van recombinante vectoren waarvan het gebruik in
combinatie met de betrokken micro‐organismen in de loop der tijd veilig is gebleken.
DEEL B
Criteria om vast te stellen of GGM’s veilig zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu
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In deze bijlage worden in algemene termen de criteria beschreven waaraan moet worden voldaan bij
de vaststelling of typen GGM’s veilig zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu en geschikt zijn
om in deel C te worden opgenomen. Teneinde de tenuitvoerlegging en de interpretatie van deze bijlage
te vereenvoudigen kunnen technische richtsnoeren worden uitgewerkt in overeenstemming met de in
artikel 20, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure.
1. Inleiding
Typen GGM’s die volgens de in artikel 20, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing in deel C
worden opgenomen, worden van het toepassingsgebied uitgesloten. GGM’s worden uitsluitend indivi‐
dueel aan de lijst toegevoegd en de uitsluiting geldt alleen voor het duidelijk geïdentificeerde GGM.
Deze uitsluiting geldt alleen wanneer het gebruik van het GGM voldoet aan de voorwaarden van inge‐
perkt gebruik, zoals gedefinieerd in artikel 2, onder c), van de richtlijn en geldt niet voor de doelbewus‐
te introductie van GGM’s. Een GGM kan alleen in deel C worden opgenomen indien is aangetoond dat
het aan onderstaande criteria voldoet.
2. Algemene criteria
2.1. Verificatie/authenticatie van de stam De identiteit van de stam moet exact worden bepaald en de
modificatie moet bekend en geverifieerd zijn.
2.2. Gedocumenteerd en algemeen erkend bewijs van de veiligheid Er moet gedocumenteerd bewijs‐
materiaal voor de veiligheid van het organisme worden ingediend.
2.3. Genetische stabiliteit Wanneer de veiligheid nadelig kan worden beïnvloed door instabiliteit, moet
stabiliteit worden aangetoond.
3. Specifieke criteria
3.1. Niet pathogeen Het GGM mag bij een mens, plant of dier in goede gezondheid geen ziekte of scha‐
de kunnen veroorzaken. Onder pathogeniteit vallen zowel toxigene als allergene werking, zodat het
GGM tevens de volgende eigenschappen moet hebben.
3.1.1. Niet toxigeen Het GGM mag door de genetische modificatie niet sterker toxigeen worden en het
mag geen bekende toxigene eigenschappen hebben.
3.1.2. Niet allergeen
Het GGM mag door de genetische modificatie niet sterker allergeen worden en het mag geen bekende
allergene eigenschappen hebben met bijvoorbeeld een allergene werking die met name vergelijkbaar is
met die van de micro‐organismen die in Richtlijn 2000/54/EG worden gespecificeerd.
3.2. Geen schadelijke adventieve agentia
Het GGM mag geen bekende adventieve agentia bevatten, zoals actieve of latente andere micro‐
organismen, die zich aan of in het GGM bevinden en schade aan de gezondheid van de mens of het
milieu kunnen toebrengen.
3.3. Overdracht van genetisch materiaal
Het gemodificeerde genetische materiaal mag geen schade veroorzaken als het wordt overgebracht en
mag ook niet met een hogere frequentie zelf‐overdraagbaar of over te brengen zijn dan andere genen
van het recipiënte [120] of ouder‐micro‐organisme.
3.4. Veiligheid voor het milieu bij onbedoelde significante ontsnapping aan de inperking
GGM’s mogen geen directe of vertraagde schadelijke gevolgen voor het milieu hebben wanneer zij
onbedoeld in significante hoeveelheden vrijkomen.
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GGM’s die niet aan bovenstaande criteria voldoen, zijn niet geschikt om in deel C te worden opgeno‐
men.
DEEL C
Typen van GGM’s die voldoen aan de criteria van deel B:
… (dit deel wordt aangenomen volgens de in artikel 20, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing)”
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Appendix 4.
Conclusies over mogelijke milieueffecten
Conclusies over de mogelijke milieueffecten van de introductie of het in de handel brengen van
GGO's (Bijlage II D van de richtlijn 2001/18/EG)
Deze bijlage geeft een opsomming van facetten van milieuveiligheid die moeten worden meegenomen
in de milieurisicobeoordeling, in de vorm van een limitatieve lijst, waarvan de verschillende onderde‐
len “waar passend” in beschouwing worden genomen.
“Op grond van de milieurisicobeoordeling die wordt uitgevoerd overeenkomstig de in Bijlage II ge‐
schetste beginselen en methode, moet in kennisgevingen informatie over de hierna in de delen D 1 of D
2 genoemde punten, waar passend, worden opgenomen om mede als basis te dienen voor de conclu‐
sies over de mogelijke milieueffecten van de introductie of het in de handel brengen van GGO's:
D.1. Bij GGO's met uitzondering van hogere planten:
1. Waarschijnlijkheid dat het GGO in natuurlijke habitats persistent en invasief wordt onder de om‐
standigheden van de voorgestelde introductie(s).
2. Selectieve voordelen of nadelen die op het GGO worden overgedragen en de waarschijnlijkheid dat
zulks geschiedt onder de omstandigheden van de voorgestelde introductie(s).
3. Kans op genoverdracht op andere soorten onder de omstandigheden van de voorgestelde introduc‐
tie van het GGO en selectieve voordelen of nadelen die op deze soorten worden overgedragen.
4. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde milieueffecten van de directe en indirecte interacties tus‐
sen het GGO en doelwitorganismen (indien van toepassing).
5. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde milieueffecten van de directe en indirecte interacties tus‐
sen het GGO en niet‐doelwitorganismen, inclusief de effecten op de populatie van concurrenten,
prooien, gastheren, symbionten, predatoren, parasieten en ziekteverwekkers.
6. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de menselijke gezondheid van mogelijke direc‐
te en indirecte interacties tussen het GGO en personen die werken met, in contact komen met of in
de nabijheid komen van de GGO‐introductie(s).
7. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de gezondheid van dieren en effecten op de
voeder/voedselketen van consumptie van het GGO en alle daarvan afgeleide producten indien deze
voor diervoeder bestemd zijn.
8. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op biogeochemische processen die veroorzaakt
worden door mogelijke directe en indirecte interacties tussen het GGO en doelwit‐ en niet‐
doelwitorganismen in de nabijheid van de GGO‐introductie(s).
9. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde, directe en indirecte milieueffecten van de specifieke tech‐
nieken die voor het beheer van de GGO's worden gebruikt, indien deze verschillen van de voor non‐
GGO’s gebruikte technieken.
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D.2. Bij genetisch gemodificeerde hogere planten (GGHP's)
1. Waarschijnlijkheid dat de genetisch gemodificeerde hogere planten persistenter worden dan de
recipiënte of de ouderplanten in landbouwgebieden of invasiever in natuurlijke habitats.
2. Selectieve voordelen of nadelen die op de GGHP'S kunnen worden overgedragen.
3. Kans op genoverdracht op dezelfde of andere seksueel compatibele plantensoorten onder de om‐
standigheden van het planten van de GGHP's, en selectieve voordelen of nadelen die op die plan‐
tensoorten kunnen worden overgedragen.
4. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde milieueffecten van de directe en indirecte interacties tus‐
sen de GGHP's en doelwitorganismen, zoals predatoren, parasitoïden en ziekteverwekkers (indien
van toepassing).
5. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde milieueffecten van de directe en indirecte interacties tus‐
sen GGHP's en niet‐doelwitorganismen, (ook rekening houdend met organismen en doelwitorga‐
nismen die op elkaar inwerken), inclusief de effecten op de populatieniveaus van concurrenten,
planteneters, symbionten (indien van toepassing), parasieten en ziekteverwekkers.
6. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de menselijke gezondheid van mogelijke direc‐
te en indirecte interacties tussen de GGHP's en personen die werken met, in contact komen met of
in de nabijheid komen van GGHP‐introductie(s).
7. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op de gezondheid van dieren en effecten op de
voeder/ voedselketen van consumptie van de GGHP's en alle daarvan afgeleide producten indien
deze voor diervoeder bestemd zijn.
8. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde effecten op biogeochemische processen ten gevolge van
mogelijke directe en indirecte interacties van het GGHP en doelwit‐ en niet‐doelwitorganismen in de
nabijheid van de GGHP‐introductie(s).
9. Mogelijke onmiddellijke en/of vertraagde, directe en indirecte milieueffecten van de teelt‐, de be‐
heers‐ en oogsttechnieken die specifiek worden gebruikt voor de GGHP's, indien deze verschillen
van de voor non‐GGHP's gebruikte technieken.”
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Appendix 5.
Hoofdzaken bij de stappen van de milieurisicobeoordeling
121

Zie Eindnoot [ ]
Algemeen
 De milieurisicobeoordeling moet worden uitgevoerd op een “uit wetenschappelijk oogpunt
degelijke” ('scientifically sound') en transparante manier” (beschikking 2002/623/EG), op ba‐
sis van beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens.
 De milieurisicobeoordeling wordt uitgevoerd op basis van de kenmerken van: het recipiënte
ouderorganisme; de genetische modificatie(s), zowel door het invoegen als door het delete‐
ren van genetisch materiaal, en relevante informatie over de vector en de donor [122]; het
GGO; het geplande gebruik en de schaal waarop dat plaats zal vinden; het potentiële intro‐
ductiemilieu waarin wordt geïntroduceerd; en de interactie met dat milieu. Informatie over
introducties van soortgelijke organismen en organismen met soortgelijke kenmerken en de
interactie ervan met soortgelijke milieus kan helpen bij de milieurisicobeoordeling.
 De milieurisicobeoordeling is gebaseerd op vergelijking ('comparative'): mogelijke schadelijke
effecten van (het gebruik van) een GGO moeten worden vergeleken met vergelijkbare effec‐
ten van het organisme waaruit het GGO is ontstaan onder vergelijkbare omstandigheden. Om
de effecten te kunnen kwantificeren moet er een basislijn bekend zijn van verschillende ei‐
genschappen van het introductiemilieu.
 De milieurisicobeoordeling moet van geval tot geval ['case‐by‐case'] worden uitgevoerd, van‐
wege het brede scala van individuele kenmerken van verschillende organismen (van GGO tot
GGO) en verschillende milieus (van locatie tot locatie en van regio tot regio).
 Een stapsgewijze aanpak van de experimenten (d.w.z. alle stappen vanaf experimenten onder
ingeperkt gebruik via doelbewuste introductie tot en met in handel brengen), waarbij in iede‐
re stap gegevens die van belang kunnen zijn voor de milieurisicobeoordeling worden verza‐
123
meld, kan nuttig zijn [ ]
Stap 1: bepaling van kenmerken die schadelijke effecten kunnen hebben [124]
Bedoeld worden kenmerken die een gevolg zijn van de genetische modificatie.
Er worden verschillende "categorieën van effecten" onderscheiden: "directe effecten”, "indirecte
effecten", "onmiddellijke effecten" en "vertraagde effecten" [125].
 De volgende mogelijke effecten moeten in beschouwing worden genomen (voor een gene‐
tisch gemodificeerde hogere plant) [126]:
1. Persistentie en invasiviteit in resp. landbouwgebieden of natuurlijke habitats.
2. Selectieve voordelen of nadelen, bijvoorbeeld de plant overleeft beter door ver‐
hoogde fitness.
3. Genoverdracht door uitkruising naar een seksueel compatibele verwant.
4. Beïnvloeding van populaties van doelwitorganismen [127].
5. Beïnvloeding van populaties van niet doelwitorganismen.
6. Effecten op de menselijke gezondheid.
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7. Schadelijkheid bij gebruik als veevoeder.
8. Ongewenste beïnvloeding van biogeochemische processen.
9. Effecten van gewijzigde teeltmethoden.
Stap 2: evaluatie van de mogelijke schadelijke gevolgen van elk van deze effecten indien zij optreden
 De omvang van de mogelijke schadelijkheid van een effect moet worden bepaald en gerela‐
teerd aan de basislijn die geldt voor het introductiemilieu.
 De omvang van de schadelijkheid wordt zo mogelijk gekwantificeerd als “groot”, “gematigd”,
“gering” en “te verwaarlozen” (zie appendix 2).
Stap 3: Evaluatie van de waarschijnlijkheid van het optreden van elk van deze mogelijk schadelijke
effecten
 De waarschijnlijkheid dat schadelijke effecten optreden, wordt in hoge mate bepaald door de
kenmerken van het introductiemilieu en de wijze waarop die introductie gebeurt.
 De relatieve waarschijnlijkheid wordt zo mogelijk uitgedrukt in de termen “groot”, “gema‐
tigd”, “gering” of “te verwaarlozen” (zie appendix 2).
Stap 4: schatting van het risico dat aan elk in stap 1 bepaald kenmerk van het GGO is verbonden
 Deze schatting vindt plaats op basis van de resultaten van stappen 2 en 3. Hierbij kan een
'groot' schadelijk effect toch leiden tot een laag of verwaarloosbaar risico, als de waarschijn‐
lijkheid 'verwaarloosbaar' is.
 Voor ieder bepaald risico moet ook de mate van zekerheid worden beschreven. Onzekerhe‐
den worden veroorzaakt bijvoorbeeld door gemaakte veronderstellingen en extrapolaties en
door verschillen tussen bestaande wetenschappelijke beoordelingen en standpunten. Deze
onzekerheden zijn belangrijke factoren bij de toepassing van het voorzorgbeginsel (zie para‐
grafen 3.1.4 en 5.1.3).
 De milieurisicobeoordeling moet berusten op kwantificeerbare resultaten, maar toch zullen
waarschijnlijk veel van de resultaten van de milieurisicobeoordeling kwalitatief moeten zijn.
Waar mogelijk moeten de resultaten van de milieurisicobeoordeling wel worden weergege‐
ven in relatie tot andere effecten, bijvoorbeeld in vergelijking met effecten van een niet gene‐
tisch gemodificeerde referentie. Zie hierover ook [12].
Stap 5: toepassing van strategieën voor risicobeheer
 In deze stap van de milieurisicobeoordeling wordt de beste manier van risicobeheer ('risk
management') bekeken, en moet er een strategie voor risicobeheer worden bepaald.
 Risicobeheer moet zorgen voor de beperking van een geïdentificeerd risico en moet daarbij
de onzekerheid in beschouwing nemen.
 De risicobeheersmaatregelen moeten evenredig zijn met de hoogte van het risico en de mate
van onzekerheid. Wanneer er in een latere fase relevante gegevens beschikbaar komen, moet
het risicobeheer in overeenstemming met deze nieuwe gegevens worden aangepast.
Stap 6: bepaling van het algehele risico van de toepassing van het GGO
 In deze stap wordt de conclusie die getrokken is in stap 4, heroverwogen met de aanname
dat de in stap 5 voorgestelde risicobeheersmaatregelen worden genomen.
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 De conclusie van de milieurisicobeoordeling moet een uitspraak doen over ieder van de mo‐
gelijke schadelijke effecten van het GGO die zijn vastgesteld in stap 1.

Monitoring
Monitoring is een essentieel onderdeel van een doelbewuste introductie in het milieu. De milieurisi‐
cobeoordeling levert de basis voor het monitoringplan (zie bijlage VII van de richtlijn 2001/18/EG,
waar het ‘controleplan’ wordt genoemd). Monitoring dient voor het onderzoeken van de aannames
die in de milieurisicobeoordeling zijn gedaan, en van eventuele onzekerheden die zijn gesignaleerd. De
resultaten van monitoring, of van onderzoek aan een GGO en zijn invloed op het milieu in het alge‐
meen, kunnen dus worden gebruikt om de hypotheses in een volgende risicoanalyse van een toepas‐
sing van de GGO bij te stellen. Bij het op de markt brengen van een GGO dient monitoring, in de vorm
van ‘algemeen toezicht’ (‘general surveillance’), het doel om mogelijke schadelijke effecten op lange
termijn waar te nemen.
De monitoringsresultaten kunnen de milieurisicobeoordeling bevestigen of aanleiding geven tot een
herevaluatie van de milieurisicobeoordeling.
Een milieurisicobeoordeling moet daarom niet als iets statisch worden gezien, maar moet periodiek
worden geëvalueerd en bijgewerkt of wellicht gewijzigd om rekening te houden met relevante nieuwe
gegevens die naar voren komen in onderzoek of in de monitoring128.
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Appendix 6.
Procedures voor ingeperkt gebruik, volgens de richtlijn 2009/41/EG

Het opstellen van een milieurisicobeoordeling:
De gebruiker moet:

een milieurisicobeoordeling maken en de klasse van fysische inperking bepalen die nodig is voor het
ingeperkt gebruik (zie paragraaf 3.1.6)

de milieurisicobeoordeling bewaren en waar nodig ter beschikking stellen van de bevoegde instantie.

de in de milieurisicobeoordeling vastgestelde inperkings‐ en beschermingsmaatregelen toepassen.

de milieurisicobeoordeling regelmatig bezien, of deze nog juist is bijvoorbeeld in het licht van nieuwe
wetenschappelijke of technische kennis.

Maatregelen bij het eerste gebruik:
Voordat er in een installatie voor het eerst ingeperkt van welke klasse dan ook wordt toegepast moet:

de gebruiker een kennisgeving indienen bij de bevoegde instantie, met o.a. informatie over de gebou‐
wen, de kwalificaties van medewerkers die toezicht houden, de voorziene klasse van het ingeperkt ge‐
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bruik [ ]. De milieurisicobeoordelingen van de activiteiten moeten beschikbaar zijn.

Procedures voor ingeperkt gebruik van de verschillende klassen:
De voorschriften worden gaandeweg strenger naarmate de klasse hoger is.
Klasse 1:

Zodra de kennisgeving van het eerste gebruik is ingediend, mag in de installatie vervolgens zonder ver‐
dere kennisgeving ingeperkt gebruik van klasse 1 plaatsvinden.
130
Klasse 2 [ ]:

Voordat ingeperkt gebruik van klasse 2 in een installatie plaats kan vinden moet o.a. de milieurisicobe‐
oordeling voor die activiteit worden kennisgegeven, en een beschrijving van de rampenplannen [131].

Als het gaat over een eerste kennisgeving van eerste gebruik van klasse 2 of hoger mag begonnen wor‐
den met de werkzaamheden als de bevoegde instantie niet binnen 45 dagen bezwaar maakt.

Als het niet gaat over een kennisgeving van eerste gebruik van klasse 2 of hoger, dan kan onmiddellijk
na de indiening van de nieuwe kennisgeving met ingeperkt gebruik worden begonnen.
Klassen 3 en 4 [132]:

Voordat ingeperkt gebruik van klasse 3 of 4 in een installatie plaats kan vinden moet o.a. de milieurisi‐
cobeoordeling voor die activiteit worden kennisgegeven, en een uitgebreide beschrijving van de ram‐
penplannen [133].

Met ingeperkt gebruik van klasse 3 of 4 mag niet worden begonnen zonder de voorafgaande schriftelij‐
ke toestemming van de bevoegde instantie.

De bevoegde instantie deelt haar besluit mee:
a) uiterlijk 45 dagen na indiening van de nieuwe kennisgeving, als er al een eerdere kennisgeving van
eerste gebruik van klassen 3 of 4 heeft plaatsgehad;
b) uiterlijk 90 dagen na indiening van de kennisgeving, in de overige gevallen.
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Appendix 7.
Schematisch overzicht van procedures voor markttoelating van GGO’s
(Bron: EFSA Communications Directorate [134])
Figuur A: Schematisch overzicht van de procedures voor markttoelating van GGO’s, onder de richt‐
lijn 2001/18/EG deel C
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Figuur B: Schematisch overzicht van de procedures voor markttoelating van GGO’s, onder de veror‐
dening (EG) Nr. 1829/2003

Bij een vergelijking van de beide figuren komt de procedure onder de verordening (EG) Nr. 1829/2003
eenvoudiger en meer gestroomlijnd over dan de procedure onder de richtlijn 2001/18. Dat is voor een
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deel optisch. Onder de richtlijn 2001/18 vindt er een uitgebreide discussie plaats onder de lidstaten,
en komt de EFSA pas in beeld als de lidstaten ‘er niet uitkomen’. Deze discussie is voor alle partijen
toegankelijk. Onder de verordening (EG) Nr. 1829/2003 is er een vergelijkbare, en vergelijkbaar inge‐
wikkelde, discussie tussen de lidstaten over de milieurisicobeoordeling. Voor een deel wordt deze
discussie gevoerd tijdens de consultatie van de bevoegde instanties door de EFSA. Deze discussie
wordt door de partijen buiten de EFSA gevoeld als minder doorzichtig, doordat de EFSA leidend is in de
discussie. De uiteindelijke discussies tussen de Commissie en de lidstaten vinden plaats in de comito‐
logieprocedure die hier eenvoudig wordt weergegeven als ‘MD decision to authorise or not’ en ‘Com‐
mission decision on the application if MS cannot reach qualified majority’.
Opmerkelijk is de scheiding die in beide figuren is aangebracht tussen een risk assessment fase en een
risk management fase. Deze scheiding is correct, maar wordt formeel niet zo getrokken in de richtlijn
en de verordening.
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Noten
Noten bij hoofdstuk 1
1

De richtlijn 2001/18/EG spreekt van “sectoriële regelgeving”; in dit rapport is “sectoriëel” vervangen
door “sectoraal”.

2

De Europese GGO‐regelgeving (richtlijnen 2009/41/EG en 2001/18/EG) spreekt van ”de bescherming
van de menselijke gezondheid en het milieu” (, de Nederlandse regelgeving ook van “de bescherming
van mens en milieu” (Besluit genetisch gemodificeerde organismen). In dit rapport wordt ook de kor‐
tere formulering ‘de bescherming van mens en milieu’ gebruikt. Met de formulering ‘mens(elijke ge‐
zondheid)’ wordt bedoeld: de (gezondheid van) de mens in zijn algemeenheid, die incidenteel wordt
blootgesteld aan een GGO. Het gaat dus niet om, bijvoorbeeld, immuungecompromiteerde mensen.
Het gaat niet om ‘chronische’ (niet‐incidentele) blootstelling, zoals dat gebeurt wanneer de mens
voedingsmiddelen tot zich neemt die bestaan uit of zijn vervaardigd met GGO’s.

3

De reikwijdte is daarmee in overeenstemming met de reikwijdte van de opdracht van de COGEM.
Deze wordt bepaald in de Wet milieubeheer (Artikel 2.27, 1 onder a): “De commissie heeft tot taak:
(a) Onze Minister te adviseren over kennisgevingen en aanvragen om vergunning met betrekking tot
het vervaardigen van of handelen met genetisch gemodificeerde organismen en over veiligheids‐
maatregelen die in het kader daarvan moeten worden getroffen ter bescherming van mens en mili‐
eu”.

Noten bij hoofdstuk 2
4

Een vector is een autonoom replicerend stuk DNA, meestal een plasmide of een (bacterie)virus, dat
als 'vehikel' ervoor zorgt dat het recombinant‐DNA zich kan vermenigvuldigen in de gastheercel waar
het wordt ingebracht.

5

De Hinderwet handelde over bedrijfsactiviteiten in een inrichting, die hinderlijk, gevaarlijk of schade‐
lijk zouden kunnen zijn voor de omgeving of het leefmilieu. Wat GGO‐activiteiten betreft gaf de be‐
voegde instantie, meestal de gemeente, een vergunning af voor activiteiten met GGO’s in een be‐
paalde inrichting, waarbij de activiteiten globaal werden omschreven, in risicoklassen. De meeste
gemeenten regelden het zo dat zij een algemene vergunning afgaven waarin de geschiktheid van de
inrichting voor ingeperkt gebruik van de betreffende risicoklassen werd vastgesteld. De adviescom‐
missie gaf een oordeel over de risicoklasse van individuele voorgenomen GGO‐projecten. Formeel
controleerde de gemeente dan of de risicoklasse van het project overeenkwam met de veiligheids‐
voorzieningen in de inrichting.
De Hinderwet regelde ook dat derden inspraak hadden over de voorgenomen werkzaamheden. Ie‐
mand die meende dat hij, of de omgeving of het leefmilieu, hinder of schade zou kunnen ondervin‐
den van, in het algemeen, voorgenomen GGO‐activiteiten in een inrichting, kon daartegen bezwaar
maken. De Hinderwet is in 1993 opgegaan in de Wet milieubeheer. De bezwaarprocedures zijn sinds
2010 geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2016‐07‐01.

6

Zie bijvoorbeeld overweging 5 van de richtlijn 2009/41/EEG: "Het ingeperkte gebruik van GGM's dient
onder zodanige omstandigheden plaats te vinden dat eventuele negatieve effecten op de menselijke
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gezondheid en het milieu worden beperkt, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de
preventie van ongevallen en het beheer van afvalstoffen", en overweging 5 van de richtlijn
2001/18/EEG: "Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu moet de nodige
aandacht worden geschonken aan de beperking van de risico's die verbonden zijn aan de doelbewus‐
te introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in het milieu".
De Nederlandse versies van de richtlijnen hanteren twee begrippen door elkaar heen, voor de bepa‐
ling van wat er beschermd moet worden: de 'menselijke gezondheid', en de 'volksgezondheid'. De
Engelse tekst hanteert steeds het begrip 'human health'.
Bij 'volksgezondheid' zou men kunnen denken aan de menselijke gezondheid zoals die in het geding
is bij regelgeving over voedselveiligheid. Dat wordt duidelijk niet bedoeld: bij 'human health' gaat het
om de veiligheid van de gezondheid van de mens die incidenteel in contact komt met een GGO.
7

De Europese regelgeving zegt dus niet dat genetische modificatie per se risicovol is, maar dat er aan
toepassingen van genetische modificatie en GGO's schadelijke effecten verbonden kunnen zijn. Hier
ligt een grond van meningsverschillen tussen verschillende systemen van regelgeving. In de Europese
regelgeving staat centraal dat er bij toepassing van het ‘proces’ genetische modificatie, sprake kan
zijn van risico's, en dat die risico's moeten worden ingeschat door een risicoanalyse. Dat vereist een
definitie van welke organismen aan deze toetsing onderworpen moeten worden: een definitie van
een GGO dus. In andere systemen vat men dat op als een 'process‐based' aanpak. Men vindt zo’n
aanpak onwenselijk omdat het lijkt alsof het proces van genetische modificatie daarmee intrinsiek
risicovol is. Toch is lastig in te zien hoe aan een dergelijk systeem kan worden ontkomen. Als men
bijvoorbeeld alleen risicovolle toepassingen van genetische modificatie onder de regelgeving zou wil‐
len brengen, dan verzandt men in een cirkelredenatie: alleen een voorafgaande risicoanalyse kan
immers bepalen of een GGO onder de regelgeving valt of niet.

8

‘Doelbewuste introductie in het milieu’ is de formele aanduiding voor wat vaak kortweg ‘introductie
in het milieu, IM, wordt genoemd. Het ‘doelbewust’ duidt aan dat het hier gaat om een actieve, be‐
redeneerde handeling. GGO’s worden ook geïntroduceerd in het milieu als onbedoeld effect bij in‐
geperkt gebruik, bij activiteiten onder klassen van fysische inperking waarbij introductie in het milieu
niet absoluut wordt voorkomen.

9

Beschermende maatregelen zijn bijvoorbeeld beperking van de omvang van de introductie in het
milieu, het toepassen van isolatieafstanden tot kruisbare verwanten om uitkruising tegen te gaan,
het toepassen van fysische barrières (hekken, netten) om contact met de fauna en versleping van
GGO’s tegen te gaan.

10

De eis die soms wordt gesteld dat er geen enkel (potentieel) risico verbonden mag zijn aan een ver‐
gunde introductie in het milieu van een GGO is niet houdbaar omdat er geen nul‐risico’s bestaan,
terwijl de regelgeving wel de mogelijkheid biedt om GGO‐introducties uit te voeren.

11

Welke maatregelen nodig zijn om blootstelling van de mens aan GGO's adequaat tegen te gaan
wordt afgeleid van de maatregelen die nodig zijn om besmetting met pathogene bacteriën te voor‐
komen. De inperkingsniveaus die bekend zijn uit de medische microbiologie worden daarbij, enigs‐
zins aangepast, overgenomen. De inperking die daarmee wordt verkregen is een resultante van de
interactie tussen de GGO's en de mens. De verschillende inperkingsniveaus gaan verspreiding van de
GGO's in het milieu (in verschillende mate) tegen, maar ze vormen geen absolute barrières. Welis‐
waar is er dus bij ingeperkt gebruik geen sprake van doelbewuste introductie in het milieu, maar er is
wel degelijk sprake van een niet‐bedoelde introductie van GGO’s in het milieu.
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12

“OECD uses its wealth of information on a broad range of topics to help governments foster prosperi‐
ty and fight poverty through economic growth and financial stability. We help ensure the environ‐
mental implications of economic and social development are taken into account”.
(https://www.oecd.org/about/whatwedoandhow/).

13

'Case‐by‐case' wordt als volgt uitgelegd: ”Case‐by‐case means an individual review of a proposal
against assessment criteria which are relevant to the articular proposal; this is not intended to imply
that every case will require review by a national or other authority since various classes of proposals
may be excluded.”

14

Zie bijvoorbeeld de OECD Guidelines for the testing of chemicals,
http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm.

15

Ontbrekende kennis is een probleem bij alle vormen van risicobeoordeling, en is niet zomaar oplos‐
baar door te vragen naar meer kennis. Voordat de vraag naar meer kennis gesteld kan worden moet
eerst worden vastgesteld welke kennis zal bijdragen aan het terugdringen van de onzekerheid in de
risicobeoordeling. De (nog niet geautoriseerde) Guidance on risk assessment of LMOs van het Carta‐
gena Protocol [COP‐MOP, 2012] stelt hierover: “For each identified uncertainty, the nature of the
uncertainty may be described as arising from: (i) lack of information, (ii) incomplete knowledge, and
(iii) biological or experimental variability, for example, due to inherent heterogeneity in the popula‐
tion being studied or to variations in the analytical assays. Uncertainty resulting from lack of infor‐
mation includes, for example, information that is missing and data that is imprecise or inaccurate
(e.g., due to study designs, model systems and analytical methods used to generate, evaluate and
analyse the information). In some cases more information will not necessarily contribute to a better
understanding of potential adverse effects, therefore risk assessors should look to ensure that any
further information requested will contribute to better evaluations of the risk(s). Although uncertain‐
ties originating from lack of information may be reduced by further research, uncertainties arising
from incomplete knowledge or from inherent variability may be irreducible. In such cases, instead of
reducing uncertainty, the provision of additional information may actually give rise to new uncertain‐
ties.”

16

De opvatting van de OECD dat de milieurisicobeoordeling uitgaat van een 'comparative approach',
wordt breed gedeeld. We vinden dat idee bijvoorbeeld terug in de Guidance van het Cartagena Pro‐
tocol voor Bioveiligheid [COP‐MOP, 2012], en ook in de Europese regelgeving wordt hierover gesp‐
roken, bijvoorbeeld in het richtsnoer 2002/623/EG: Dat neemt niet weg dat over de 'comparator' die
daarbij moet, en mag, worden gebruikt felle discussies worden gevoerd. Volgens sommigen mag als
comparator uitsluitend de directe niet‐genetisch gemodificeerde voorouder van het GGO worden
gebruikt. Volgens andere inzichten kunnen ervaringen met de soort waartoe de gastheer behoort als
geheel, of andere relevante informatie die inzicht geeft in wat er onder vergelijkbare omstandighe‐
den gebeurt in andere gevallen gebeurt, bij de vergelijking worden betrokken. Een ander voorbeeld
naast het in de tekst genoemde voorbeeld is:
‐ De insectendodende stof die een genetische modificatie plant produceert (bijv. Bt toxine) kan ook
andere insecten doden naast het plaaginsect waartegen het gericht is. Dit effect op niet‐
doelwitorganismen kan worden vergeleken met de effecten van de bestrijding van plaaginsecten die
optreedt bij de traditionele teelt van het niet‐genetisch gemodificeerd gastheerorganisme.

17

Tussen 1980 en 1990 opereerden er achtereenvolgens een Programmacommissie Biotechnologie
(PCB) en een Adviescommissie Biotechnologie (ACB), in het kader van het innovatiegerichte Onder‐
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zoeksprogramma Biotechnologie (iOPB).
18

Waar over GGM’s wordt gesproken zijn dat ook GGO’s, maar GGM’s zijn een deelverzameling van
het begrip GGO’s.

19

Het gebruik van het begrip 'inperking' (containment') is opmerkelijk. In latere discussie wordt voor
'inperking' in het milieu graag het begrip 'confinement' gebruik. 'Containment' ('inperking') blijft dan
gereserveerd voor de fysische en biologische inperking onder 'ingeperkt gebruik'.

20

Er wordt vaak gesproken van het ‘bevoegd gezag, de 'bevoegde autoriteit' ('competent authority').
Conform de richtlijnen 2009/41/EG en 2001/18/EG is het aan de lidstaat om (een) bevoegde instan‐
tie(s) aan te wijzen.

21

Bij toepassingen van planten of dieren waarbij GGM’s worden gebruikt gaat het om studies naar de
interactie tussen het GGM en een plant of dier, bijvoorbeeld om het infectieproces van het GGM in
de plant of het dier te volgen. In dergelijke gevallen kan inperking van het GGM meestal niet worden
verkregen met de standaardmaatregelen zoals die in een microbiologisch laboratorium worden toe‐
gepast. Afhankelijk van de manier waarop de plant of het dier in leven moeten worden gehouden
zullen er aangepaste maatregelen worden genomen die eenzelfde inperking bewerkstelligen als de
standaardmaatregelen.

22

Het Besluit geeft de volgende reden om de afhandeling van ingeperkt gebruik decentraal te laten
gebeuren: “De regeling en uitvoering van [het ingeperkt gebruik] is in handen gegeven van de Minis‐
ter van IenM. Het te regelen onderwerp van de kennisgevingen en de vergunningen vergt een derma‐
te specialistische kennis dat de regeling en uitvoering hiervan het meest doelmatig door de Minister
van IenM kan geschieden. Bij regeling op decentraal niveau zou elk bevoegd gezag de specialistische
kennis op dit terrein in huis moeten halen.”

23

Het was de bedoeling om met het Besluit een COGEM (Commissie Genetische Modificatie) op te
richten. Het bleek echter juridisch niet mogelijk om met een besluit (een algemene maatregel van
bestuur) een permanent commissie op te richten; een algemene maatregel van bestuur staat slechts
het instellen van een voorlopige commissie toe. Daarom werd de COGEM opgericht als VCOGEM, de
Voorlopige Commissie Genetische Modificatie. De feitelijke instelling van de COGEM gebeurde later,
toen de artikelen die de COGEM betreffen konden worden overgeheveld naar de Wet milieubeheer.

24

Een onderbouwing kan wetenschappelijk deugdelijk zijn, maar is daarmee nog niet altijd ook bruik‐
baar in de veel meer juridische discussie die ten grondslag ligt aan de besluitvorming.

25

BSE (boviene spongiforme encephalopathie, ‘gekkekoeienziekte’) is een neurologische aandoening
die eind tachtiger jaren werd aangetroffen bij runderen. De ziekte wordt veroorzaakt doordat een
bepaalde soort eiwitten, prionen, van vorm veranderen, wat leidt tot degeneratie van zenuwen in de
hersenen. Ziekmakende prioneiwitten kunnen normale prioneiwitten aanzetten tot vormverande‐
ring. Prionziekten kunnen zich dus verspreiden als gezonde individuen in contact komen met ziek‐
makende prioneiwitten. In de tachtiger jaren was al bekend dat gekkekoeienziekte berust op ziek‐
makende prioneiwitten. Maar pas in de negentiger jaren werd duidelijk dat veevoeder voor runde‐
ren deels afkomstig van geslachte runderen, en dat langs die weg ziekmakende prioneiwitten zich
kunnen verspreiden. In die tijd werd ook bekend dat er ook bij de mens een prionziekte voorkomt,
de ziekte van Creuzfeld‐Jakob, die door ziekmakende prioneiwiten van runder herkomst kan worden
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veroorzaakt. Dit alles leidde tot een ernstige onrust onder consumenten, en naar een vraag over be‐
tere garanties voor de veiligheid van voedsel en veevoeder.
26

In de overwegingen van de verordening (EU) Nr. 1946/2003 staat hierover: “Aangezien de bestaan‐
de communautaire wetgeving, met name richtlijn 2001/18/EG en sectorale wetgeving betreffende
specifieke risicobeoordelingen die overeenkomstig de beginselen van die richtlijn moeten worden uit‐
gevoerd, reeds voorschriften bevat die in de lijn liggen van de doelstellingen van het protocol, is het
niet nodig aanvullende bepalingen vast te stellen met betrekking tot de invoer van GGO's in de Ge‐
meenschap.”

Noten bij Hoofdstuk 3
27

Richtlijn 2001/18/EG, Artikel 1: Doel. "Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel is het doel van deze
richtlijn de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidsta‐
ten en de bescherming van de volksgezondheid en het milieu bij:
‐ de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu voor andere
doeleinden dan het in de handel brengen in de Gemeenschap;
‐ het in de handel brengen in de Gemeenschap van genetisch gemodificeerde organismen als product
of in producten."
Richtlijn 2009/41/EG, Artikel 1: "In deze richtlijn worden gemeenschappelijke maatregelen vastge‐
steld voor het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro‐organismen om de gezondheid
van de mens en het milieu te beschermen." Het doel strekt zich dus niet uit tot ethische vragen en
vragen van socio‐economische aard.

28

Niet alle organismen die volgens deze definitie tot de GGO’s behoren vallen onder de bepalingen
van de regelgeving: er worden GGO’s vrijgesteld. De bedoeling is om met de definitie alle GGO’s te
omvatten die potentieel de veiligheid van menselijke gezondheid en het milieu in gevaar kunnen
brengen. Vervolgens zijn er dan (groepen van) GGO’s waarvoor vastgesteld is dat zij geen gevaar
vormen voor die veiligheid. Die (groepen van) GGO’s worden vrijgesteld van de bepalingen van de
GGO‐regelgeving.

29

Richtlijn 2001/18/EG is van toepassing op GGO's in hun algemeenheid, en geeft daarom een defini‐
tie van het begrip GGO; richtlijn 2009/41/EG handelt alleen over genetisch gemodificeerde micro‐
organismen (GGM's; zie hierover ook paragraaf 2.1.5) en geeft dan ook alleen een definities voor een
GGM. De definities in de verordening (EG) Nr. 1829/2003, inzake genetisch gemodificeerde levens‐
middelen en diervoeders, verordening (EG) Nr. 1830/2003, betreffende de traceerbaarheid en eti‐
kettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemo‐
dificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, en verordening (EG) Nr.
1946/2003, betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodificeerde orga‐
nismen, sluiten eenvoudigweg aan bij de definitie van de richtlijn 2001/18/EG.

30

Artikel 1, 1 en Bijlage 1, 2 en 3 van het Besluit. Het Besluit geeft de definities Europese regelgeving
alleen maar duidelijker weer, ze worden niet veranderd.

31

Deze uitzondering wordt weleens opgevat in de betekenis dat menselijke wezens niet 'genetisch
gemodificeerd' zouden kunnen worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bedoeld wordt dat een
mens dat volgens de definitie een GGO is, niet valt onder deze regelgeving. De toelaatbaarheid van
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de 'vervaardiging' van genetisch gemodificeerde mensen valt onder de van toepassing zijnde medi‐
sche regelgeving.
32

Het Besluit noemt ook “celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) of hybridisatietechnieken waarbij
levende cellen met nieuwe combinaties van erfelijk genetisch materiaal worden gevormd door de fu‐
sie van twee of meer cellen met gebruikmaking van methoden die van nature niet voorkomen”. Maar
“celfusie, met inbegrip van protoplastfusie, van plantencellen van organismen die genetisch materi‐
aal kunnen uitwisselen met behulp van traditionele kweekmethoden” leidt niet tot de vorming van
een GGO. In dit rapport wordt verder niet ingegaan op producten van celfusie, omdat er in de prak‐
tijk nooit een milieurisicobeoordeling is voltooid (de COGEM heeft wel getracht om zo’n milieurisi‐
cobeoordeling uit te voeren) van een fusieproduct, en (informeel) de conclusie is getrokken dat zo’n
risicobeoordeling in de praktijk niet kan worden uitgevoerd.

33

Erfelijk materiaal: in ieder geval worden bedoeld DNA, en genomisch RNA van RNA‐virussen. De
status van ander RNA dat actief is in (epi)genetische processen, zoals iRNA, vereist discussie.

34

Het Nederlandse Besluit volgt hier de verordening (EU) Nr. 1829/2003, die stelt dat de technieken
vermeld op bijlage I B van 2001/18/EG niet worden gezien als technieken die leiden tot genetische
modificatie.

35

Bijlage 3 van het Besluit. Zelfklonering: "het verwijderen van nucleïnezuursequenties uit een cel van
een organisme, al dan niet gevolgd door de reïnsertie van dit nucleïnezuur of een deel daarvan (of
een synthetisch equivalent) – eventueel na een aantal voorafgaande enzymatische of mechanische
bewerkingen – in cellen van dezelfde soort of cellen van een fylogenetisch nauw verwante soort
waarmee eerstgenoemde soort genetisch materiaal kan uitwisselen door middel van bekende fysio‐
logische processen, voor zover het onwaarschijnlijk mag worden geacht dat het resulterende micro‐
organisme een ziekte kan verwekken bij mens, dier of plant."

36

Hier wordt het stramien weergegeven uit de richtlijn 2001/18/deel B, waar het gaat om introductie
in het milieu voor andere doeleinden dan het in de handel brengen van GGO’s. De procedures in
deel B zijn eenvoudiger, omdat daar alleen de nationale overheid een rol speelt. In deel C van de
richtlijn, die gaat over het in de handel brengen van GGO’s, gaat het om een communautaire proce‐
dure; het aantal spelers in die procedure is groter, maar het stramien van de bescherming van de
veiligheid van mens en milieu is gelijk aan dat van deel B.

37

De informatie die moet worden geleverd bij een kennisgeving wordt beschreven in artikel 6 van de
richtlijn 2001/18/EG en in Bijlage III bij die richtlijn.

38

‘Monitoring’ is een belangrijk begrip: het gaat daarbij om het ‘in de gaten houden’ van de eigen‐
schappen van het GGO onder de condities van gebruik, met name ook om na te gaan of verwachte
effecten zo uitwerken als verwacht, of dat er onverwachte effecten optreden. In de Engelse versie
van de richtlijn 2001/18/EG wordt hiervoor steeds de term ‘monitoring’ gebruikt, al dan niet in com‐
binatie met ‘control’. In de Nederlandse versie valt de term monitoring soms weg, waardoor niet
meer herkend wordt wat wordt bedoeld. Zie bijvoorbeeld de titel van Bijlage VII, waar een ‘controle‐
plan’ wordt genoemd maar een monitoringsplan wordt bedoeld (in de Engelse versie staat ‘moni‐
toringplan’).

39

Richtlijn 2001/18/EG Artikel 4.1.
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40

Zie eindnoot 15.

41

Zie bijvoorbeeld de richtlijn 2001/18/EG, overweging 19.

42

Richtlijn 2001/18/EG, artikel 8.

43

Er moet dus een wetenschappelijk aanpakbare hypothese zijn over het ontstaan van milieuschade,
die echter nog niet bewezen hoeft te zijn.

44

Over de beperking van de Europese regelgeving voor ingeperkt gebruik tot micro‐organismen zie
ook paragraaf 2.1.5. De Nederlandse regelgeving voor ingeperkt gebruik betreft echter alle GGO’s,
ook genetisch gemodificeerde planten en dieren. De overwegingen in de richtlijn 2009/41/EG gelden
wel speciaal voor micro‐organismen. In deze paragraaf wordt daarom consequent gesproken over
GGM’s.

45

De methodologie van de milieuriscicobeoordeling voor ingeperkt gebruik wordt behandeld in bijlage
III van de richtlijn 2009/41/EG, en wordt verder toegelicht in de beschikking van de Commissie
2000/608/EG. Voor het doel van de milieurisicobeoordeling zie de bijlage van deze beschikking, pa‐
ragraaf 2.

46

Bijlage III van de richtlijn 2009/41/EG geeft als mogelijke schadelijke effecten (onderdeel A):
‐ ziekten bij de mens, met inbegrip van allergene of toxische effecten;
‐ ziekten bij dier of plant;
‐ schadelijke effecten als gevolg van de onmogelijkheid om een ziekte te behandelen of over een
doeltreffende profylaxe te beschikken;
‐ schadelijke effecten als gevolg van vestiging of verspreiding in het milieu;
‐ schadelijke effecten als gevolg van de natuurlijke overdracht van geïnsereerd genetisch materiaal
naar andere organismen.

47

In niet alle gevallen wordt gebruik gemaakt van een vector. Er is eigenlijk ook geen reden om de
vector afzonderlijk te noemen. Als er gebruik wordt gemaakt van een vector, dan is deze te be‐
schouwen als onderdeel van de insertie. Eventuele regels die specifiek gelden voor een vector kun‐
nen dus worden toegevoegd aan de regels die gelden voor de insertie.

48

Paragraaf 3.2.5 van het richtsnoer 2000/608/EG geeft de overwegingen voor de vaststelling van de
gevaren van het resulterende GGM:
Overwegingen in verband met de menselijke gezondheid:
— de verwachte toxische of allergene effecten van het GGM en/of de producten van zijn metabo‐
lisme;
— een vergelijking van het gemodificeerde micro‐organisme met het gastheerorganisme of (indien
van toepassing) ouderorganisme ten aanzien van pathogeniteit;
— het verwachte kolonisatievermogen;
— als het micro‐organisme pathogeen is voor mensen die immuuncompetent zijn:
— de veroorzaakte ziekten en het overdrachtmechanisme, met inbegrip van invasiviteit en viru‐
lentie;
— de infectieuze dosis;
— een mogelijke wijziging in de infectieroute of de weefselspecificiteit;
— het vermogen om buiten de menselijke gastheer te overleven;
— de biologische stabiliteit;
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— de antibioticumresistentiepatronen;
— de allergene werking;
— de toxische werking;
— de beschikbaarheid van adequate therapieën en profylactische maatregelen.
Milieuoverwegingen:
— de ecosystemen waarin het micro‐organisme kan terechtkomen als het per ongeluk ontsnapt uit
het ingeperkte gebruik;
— de verwachte overlevingskansen, vermenigvuldiging en mate van verspreiding van het gemodifi‐
ceerde micro‐organisme in de genoemde ecosystemen;
— de verwachte resultaten van de interactie tussen het gemodificeerde micro‐organisme en de or‐
ganismen of micro‐organismen die bij een onbedoelde ontsnapping in het milieu zouden kunnen
worden blootgesteld;
— bekende of verwachte effecten op planten en dieren zoals pathogeniteit, toxiciteit, allergene
werking, geschiktheid om als vector voor een pathogeen te werken, gewijzigde antibioticumresis‐
tentiepatronen, veranderingen in tropisme of gastheerspecificiteit, kolonisatie;
— bekende of verwachte betrokkenheid bij biogeochemische processen.
49

Die nadruk is in de lijn met de gedachtegang vanaf het begin van de discussie in de Asilomar confe‐
rentie in 1975 (zie paragraaf 2.1.1).

50

De uitdrukking “per ongeluk ontsnapt uit het ingeperkt gebruik” wordt gebruikt in het richtsnoer
over de milieurisicobeoordeling voor ingeperkt gebruik, 2000/608/EG. De formulering geeft een ver‐
keerd beeld, omdat het de indruk wekt dat een GGM op basis van een eigen daad buiten het inge‐
perkt gebruik raakt. De overeenkomstige formulering in de richtlijn 2000/54/EG: “gevallen waarin
een biologisch agens per ongeluk van de arbeidsplaats naar buiten wordt overgebracht of vrijkomt”,
is correct.

51

Bijlage IV van de richtlijn 2009/41/EG geeft een specificatie van de inrichtingsmaatregelen die ge‐
troffen moeten zijn, en van de werkvoorschriften, bijvoorbeeld het dragen van beschermende kle‐
ding, het gebruik van een veiligheidskabinet en de behandeling van afval, waaraan men zich moet
houden.

52

Zie richtlijn 2001/18/EG, artikel 2, Definities, onder 4. Er is geen sprake van in de handel brengen bij
het ter beschikking stellen van een GGO voor ingeperkt gebruik (conform de richtlijn 2009/41/EG) of
voor het doen van introductie in het milieu conform deel B van de richtlijn 2001/18/EG. Het is in dat
geval de verantwoordelijkheid van degenen aan wie het GGO ter beschikking wordt gesteld om zich
te houden aan de bepalingen van 2001/49/EG of 2001/18/EG, deel B.

53

De kennisgever moet een aantoonbare reden aanvoeren om informatie vertrouwelijk te houden, als
de openbaarmaking van die informatie een nadelige invloed kan hebben op zijn concurrentiepositie.
Een aantal gegevens kan in geen geval vertrouwelijk worden gehouden (richtlijn 2009/41/EG, artikel
18; richtlijn 2001/18/EG, artikel 25).

54

Behalve in de klassen 1 en 2 van ingeperkt gebruik, waar de instemming van de bevoegde instantie
impliciet is.

55

Waar in het kader van de richtlijnen 2009/41/EG en 2001/18/EG wordt gesproken van een “vergun‐
ning” gebruikt de Engelse versie het woord “authorisation”.
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56

De richtlijn 2001/18/EG onderkent dat er bij een veldexperiment ongewild verplaatsing van GGO’s
over de landsgrens plaats kan vinden. Mede om die reden stuurt de Commissie een samenvatting
van de kennisgeving (SNIF, zie paragraaf 3.2.3) naar alle lidstaten, zodat deze op de hoogte zijn van
voorgenomen introducties in het milieu.

57

"De lidstaten wijzen de instantie of instanties aan die bevoegd is (zijn) voor de uitvoering van de uit
hoofde van deze richtlijn genomen maatregelen en voor het ontvangen en het bevestigen van de ont‐
vangst van [kennisgevingen]" (artikel 10 lid 1 van de richtlijn 2009/41/EG).

58

Deze SNIF wordt in de wandeling een B‐SNIF genoemd (bestemd voor kennisgevingen conform deel
B van de richtlijn 2001/18/EG), de SNIF bedoeld in paragraaf 3.2.4 wordt aangeduid als C‐SNIF. Voor
voorbeelden van SNIFS zie http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx, onder ‘notification
number’.

59

De formulieren die moeten worden gebruikt voor een SNIF voor deel B en deel C van de richtlijn
2001/18/EG worden beschreven in de beschikking 2002/813/EG.

60

Voorbeelden van dergelijke milieurisicobeoordelingen zijn te vinden op http://www.ggo‐
vergunningverlening‐zoeken.nl/, bijvoorbeeld in http://www.ggo‐vergunningverlening‐
zoeken.nl/SubdossierDetailpagina.aspx?subId=IM‐L+15‐001_000.

61

Voorwaarde is dat de genetisch gemodificeerde planten voldoen aan de criteria genoemd in bijlage
V van de richtlijn 2001/18/EG, die inhouden dat de eigenschappen van het GGO en zijn interactie
met het milieu goed bekend moeten zijn, en dat de introductie in het milieu van de genetische ge‐
modificeerde plant niet meer risico’s inhoudt dan die van de gastheerplant.

62

Artikel 14 van de richtlijn 2001/18/EG zegt hierover (derde lid): “In het beoordelingsrapport wordt
vermeld: a) of en onder welke voorwaarden het/de betrokken GGO/GGO's in de handel gebracht
dient/dienen te worden, dan wel b) of het/de betrokken GGO/GGO's niet in de handel gebracht
dient/dienen te worden.” In artikel 15 wordt vervolgens bepaald (tweede lid): “In het geval, bedoeld
in artikel 14, lid 3, onder b), wordt de kennisgeving afgewezen, indien de bevoegde autoriteit die het
rapport heeft opgesteld, besluit dat het GGO of de GGO's niet in de handel gebracht dient/dienen te
worden. Dat besluit moet met redenen zijn omkleed.”

63

Het milieubeleid is daarmee bij uitstek een gebied waar het subsidiariteitsbeginsel binnen de Euro‐
pese Unie van toepassing is. Zie hierover een uittreksel, http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/NL/TXT/HTML/?uri=URISERV:ai0017&from=NL, waarin de volgende passage voorkomt:
“Het subsidiariteitsbeginsel beoogt het bepalen van het meest geschikte interventieniveau op vlak
van gedeelde bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten. Dit kan gaan om Europese, na‐
tionale of lokale zaken. In al deze gevallen mag de EU slechts tussenkomen als zij in staat is doeltref‐
fender op te treden dan lidstaten op hun respectievelijke nationale of lokale niveau. Het Protocol be‐
treffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid houdt drie criteria in
die de mogelijkheid tot een tussenkomst op het niveau van de Europese Unie moeten bevestigen of
ontkrachten:
‐ Heeft de actie transnationale aspecten die niet geregeld kunnen worden door lidstaten?
‐ Zou het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden in strijd zijn met het Verdrag?
‐ Levert het optreden op het niveau van de Europese Unie zichtbare voordelen op?
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Het subsidiariteitsbeginsel heeft ook als doel de EU en haar burgers dichter bij elkaar te brengen
door, als dat nodig wordt geacht, op lokaal niveau op te treden. Het subsidiariteitsbeginsel betekent
echter niet dat er altijd een zo dicht mogelijk bij de burgers aanleunende actie moet worden onder‐
nomen.”
64

Artikel 12, eerste lid van de richtlijn 2001/18/EG.

65

“The objective of the Standing Working Group on GMO Applications Environment 2015‐2018
(https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/gmowgimera.pdf) is to support the GMO
Panel in the risk assessment of GMO applications in the frame of Regulation (EC) No 1829/2003, Im‐
plementing Regulation (EU) No 503/2013, and Directive 2001/18/EC as well as other related activi‐
ties. In order to fulfil its objective, the above‐mentioned Standing Working Group shall consist of
members with expertise in the following scientific areas: Ecotoxicology; Pest ecology; Pest manage‐
ment; Modeling; Weed science; Agronomy; Cropping systems; Farm management practices; Botany;
Plant breeding; Biometry; Microbial ecology; Environmental risk assessment of GMOs; Soil science.”

66

Het netwerk van samenwerkende organisaties in de lidstaten
(https://www.efsa.europa.eu/en/gmo/networks) van de EFSA heeft het volgende doel: “The objec‐
tive of this network is to build mutual understanding of the principles underlying the risk assessment
of genetically modified organisms (GMOs) and to provide increased transparency in the current pro‐
cess between Member States and EFSA.”

67

Artikel 6 van de verordening (EG) Nr. 1829/2003, over het advies van de EFSA, lid 4, zegt daarover:
“Wanneer het gaat om GGO's of om levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan, zijn
de bij richtlijn 2001/18/EG vastgestelde veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het milieu van
toepassing op de beoordeling, zodat alle passende maatregelen worden genomen ter voorkoming
van schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier en het milieu die kunnen optreden als
gevolg van de doelbewuste introductie van GGO's. Tijdens de beoordeling van aanvragen voor het in
de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit GGO's, wordt de bevoegde
nationale instantie in de zin van richtlijn 2001/18/EG die door elke lidstaat te dien einde is aangewe‐
zen, door de EAV [dat is: de EFSA] geraadpleegd. De bevoegde autoriteiten maken hun advies binnen
drie maanden na ontvangst van het verzoek bekend.”

68

Bedoeld wordt de aanwezigheid in zeer grote handelspartijen (‘commodities’), zoals dat bijvoor‐
beeld gebeurt in scheepsladingen. Als een schip bijvoorbeeld eerst een hoeveelheid genetisch ge‐
modificeerde mais heeft vervoerd en daarna een hoeveelheid niet‐genetisch gemodificeerde mais
dan is het onvermijdelijk in de praktijk dat er een zekere hoeveelheid genetisch gemodificeerde mais
terecht komt in de niet‐genetisch gemodificeerde partij.

69

In de verordening (EU) nr. 1829/2003 wordt gesteld dat het GGO een uniek identificatienummer
moet hebben. In de richtlijn 2001/18/EG wordt hiervoor de (verwarrende) term ‘uniek identificatie‐
symbool’ gebruikt. In beide gevallen wordt de ‘unique identifier’ bedoeld, die door de OECD is ont‐
wikkeld [OECD, 2006] voor gebruik in databases waarin gegevens over GGO’s en hun eigenschappen
worden verzameld. De unique identifier maakt het makkelijker om te verifiëren dat bepaalde infor‐
matie in een database daadwerkelijk betrekking heeft op één bepaald GGO. De OED is verantwoor‐
delijk voor het uitgeven van een unique identifier voor een bepaald GGO. De unique identifier wordt
onder andere gebruikt in de databases van het Cartagena Protocol (zie het Biosafety Clearing House,
http://bch.cbd.int/about/).
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70

Artikel 23 van de richtlijn 2001/18/EG stelt als criterium voor ‘nieuwe informatie’: “na de datum van
de toestemming beschikbaar gekomen nieuwe of nadere informatie die gevolgen heeft voor de mili‐
eurisicobeoordeling”.

71

Overweging 9 van de richtlijn 2001/18/EG.

72

Artikel 31 van de richtlijn 2001/18/EG.

73

Hier moet worden opgemerkt dat een nut‐risico afweging nadrukkelijk geen onderdeel is van de
milieurisicobeoordeling zoals die door de Europese regelgeving wordt voorgeschreven.

74

Het co‐existentie debat heeft geleid tot teeltvoorschriften
(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/planten‐plantaardige‐producten/dossier/teeltvoorschriften‐
akkerbouw‐en‐tuinbouw/teeltvoorschrift‐coexistentie‐ggo) voor de akkerbouw en tuinbouw, en tot
de Regeling teelt (http://wetten.overheid.nl/BWBR0036074/2015‐01‐01), waarin een meldingsplicht
wordt geregeld voor de teelt van GGO’s, en maatregelen worden voorgeschreven over te hanteren
isolatieafstanden tussen GGO percelen en percelen waar niet‐GGO’s van dezelfde soort worden ge‐
teeld. De Commissie volgt de ontwikkelingen in deze in de lidstaten (zie de website Coexistence of
genetically modified crops with conventional and organic agriculture,
http://ec.europa.eu/agriculture/gmo/coexistence/index_en.htm).

75

Richtlijn 2009/41/EG verwijst in artikel 18 naar de richtlijn 2003/4/EG, waar het gaat om informatie
die vertrouwelijk kan worden gehouden. Richtlijn 2003/4/EG verwijst weer naar het Aarhus verdrag
“on access to information, public participation in decision‐making and access to justice in environ‐
mental matters”; de bepalingen van de richtlijn 2003/4/EG moeten overeenstemmen met het Aar‐
hus verdrag. Onder het Aarhus verdrag is een langdurige discussie gehouden over de rol die GGO’s
moeten spelen in het verdrag. De uitkomst van deze discussie is vastgelegd in een amendement (zie
COM(2006) 338 definitief, waarin dit amendement in de Europese regelgeving wordt vastgelegd) van
het verdrag dat een artikel toevoegt over Public participation in decisions on the deliberate release
into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.
Daarmee ligt vast dat ingeperkt gebruik niet valt onder het Aarhus verdrag.
Dat alles wijst in de richting dat in de Europese regelgeving de inspraak van het publiek bij ingeperkt
gebruik slechts oppervlakkig geregeld hoeft te zijn.

Noten bij Hoofdstuk 4
76

Een gekwalificeerde meerderheid houdt in dat 55% van de lidstaten het voorstel/advies ondersteu‐
nen met een minimum van 16 lidstaten. Ook moet in de lidstaten die voor zijn, minstens 65% van de
totale bevolking van de EU wonen.

77

Zie [COM(2015) 176].

78

Pas na inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn (EU) 2015/412 inzake teelt van GGO’s, heeft de
Commissie (in een beperkt aantal gevallen) een besluit genomen over de hangende vergunningsaan‐
vragen.

79

Deze cijfers betreffen de situatie voor de inwerkingtreding van de nieuwe Richtlijn inzake teelt van
GGO’s (richtlijn (EU) 2015/412); COM(2015) 176).
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80

De besluitvormingsprocedures waarin stemmingen door lidstaten plaatsvinden, de betekenis van
‘geen advies’ en de rol van de Commissie in deze procedures zijn onderdeel van de comitologiepro‐
cedures en worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Zie paragraaf 4.1 en 4.2.

81

Het Verdrag van Lissabon verwijst naar het Verdrag betreffende Europese Unie en het Verdrag be‐
treffende de Werking van de EU (VWEU). Het Verdrag is op 1 december 2009 in werking getreden. In
dit rapport zijn hoofdzakelijk de bepalingen in het VWEU van belang voor inzicht in de gewijzigde
structuur van de EU.

82

Informatie ontleend aan informatie van Kenniscentrum Europees Recht, minbuza.nl en ec.europa.nu
over comitologie. Zie ook, Kunst [2013], p. 60‐65.

83

De procedure onder richtlijn 2001/18/EG brengt wel andere voordelen met zich mee voor de aan‐
vragers. Er is bijvoorbeeld een korter lijntje met de instanties in de verschillende lidstaten die in de
meeste gevallen meer toegankelijk zijn dan de EFSA.

84

Onder 2001/18 zijn vergunningen verleend voor snijbloemen, waarvan er vier van kracht zijn. Zie
COM(2015) 176. Recentelijk is nog een vergunningsaanvraag gedaan voor de teelt van anjers
(http://www.gmo‐compass.org/eng/gmo/db/). Daarnaast is er in het verleden één vergunning afge‐
geven onder de richtlijn 90/220/EEG, voor teelt van de genetisch gemodificeerde mais MON810.

85

Deze geldt ook voor de verordening (EG) Nr. 1829/2003.

86

Figuur ontleend aan Gerben Kunst, EU‐beleid voor landbouw, voedsel en groen, p. 63. Aanpassingen
aan figuur op basis van Chamon, 2013.

87

De Raad heeft hier met de invoering van het comitologiebesluit (EU) nr. 182/2011 dus niet langer
een controlebevoegdheid. Zie [Chamon, 2011]; [COM(2015) 176].

88

COM(2015) 176, Herziening van het besluitvormingsproces inzake genetisch gemodificeerde orga‐
nismen.

89

De aanvrager heeft dan nog wel de ruimte om naar het Europese Hof van Justitie te stappen om een
beslissing af te dwingen. [HvJ EU C‐390/99]. In de praktijk wordt hier echter beperkt gebruik van ge‐
maakt.

90

Figuur ontleend aan EuropaBio, ‘Approvals of GM Crops in the EU’, update January 2014.

91

Deze sectie is grotendeels ontleend aan de informatie over comitologie zoals te vinden op Kennis‐
centrum Europees Recht, http://www.minbuza.nl/ecer/eu‐essentieel/delegatie‐‐uitvoering‐
comitologie/uitvoering.html en http://ec.europa.eu/info/implementing‐and‐delegated‐
acts/comitology_nl

92

Deze systematiek is ook gecodeerd middels de comitologiebesluiten van 1999 (1999/468/EG), 2006
(2006/512/EG) en 2011 ((EU) nr. 182/2011). De comitologiebesluiten van 1999 en 2006 zijn formeel
besluiten van de Raad. Het comitologiebesluit van 2011 betreft formeel een verordening. In dit rap‐
port wordt in alle gevallen verwezen naar ‘comitologiebesluit’ om de begrijpelijkheid te bevorderen.
Dit is overigens ook gangbaar in de rechtswetenschap en de juridische praktijk.
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93

Er zijn wel enkele aanpassingen gedaan in 1999 en in het comitologiebesluit van 2006, maar het
Parlement bleef op afstand ten opzichte van de Raad. Zo is in 2006 een regelgevingsprocedure met
toetsing ingevoerd, waarin het Parlement een toetsingsbevoegdheid toebedeeld kreeg [Voermans,
2010].

94

De Europese wetgever kan en wil niet alles tot in detail regelen via richtlijnen en verordeningen.
Door niet‐essentiële onderdelen middels delegatie over te laten aan de Commissie, geeft de Raad en
het Europees Parlement de ruimte om zich hoofdzakelijk bezig te houden met essentiële elementen
van de EU‐wetgeving (art 290 VWEU). De Commissie zal in beginsel zonder ondersteuning van de lid‐
staten invulling geven aan de gedelegeerde bevoegdheid (en wordt daarom formeel niet als comito‐
logie uitgelegd).

95

Het Europees Parlement had graag einde gezien aan comitologie, maar Commissie wilde betrokken‐
heid van de lidstaten toch behouden [Szajer (2010)].

96

Chamon, 2013, p. 63.

97

https://www.euractiv.com/section/agriculture‐food/opinion/gmo‐ban‐risks‐for‐science‐based‐
assessments/
98

Zie voor nadere uitleg Pieterman, 1998.

99

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 2012/c 326/02 http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

100

Cijfers ontleend aan COM(2015) 176.

101

De Group of National Experts werkte onder het OECD Directorate of Science, Technology and Indu‐
stry, van 1984 tot 1993. De werkzaamheden worden voortgezet, tot heden, in de Working Group on
Harmonization of Regulatory Oversight in Biotechnology, onder het OECD Directorate Environment.

102

Hier wordt gedoeld op genetische modificatie waardoor een mens ontstaat die geheel bestaat uit
genetisch gemodificeerde cellen, zoals bij genetische modificatie van een embryo, of op genetische
modificatie die gericht is op de voortplantingscellen van de mens, de ‘kiembaan’. Niet bedoeld wordt
de mens die ‘drager’ is van een aantal genetisch gemodificeerde cellen, zoals die kan ontstaan bij
gentherapie.

103

Voor een overzicht van NPBT’s zie de website van de Commissie,
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation/plant_breeding/index_en.htm. De COGEM heeft
een aantal malen gewezen op de implicaties van deze nieuwe technieken. Zie ook de tabel op pag.
63 van de Trendanalyse [COGEM en Gezondheidsraad, 2016].

104

Zie hierover ook het kader op pag. 46 van de Trendanalyse Biotechnologie 2016 [COGEM en Ge‐
zondheidsraad, 2016].

105

Zoals een aantal van de NPBTs is het toepassingsgebied van CRISPR/Cas niet beperkt tot de plan‐
tenveredeling. CRISPR/Cas vindt bijvoorbeeld ook medische toepassingen.
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106

CRISPR/Cas kan worden gebruikt voor het maken van kleine mutaties, door verandering van een of
slechts enkele basen in het DNA, voor grotere deleties, maar ook voor de insertie van elk willekeurig
stuk DNA. In het laatste geval leidt het geen twijfel dat de techniek gekenmerkt moet worden als ge‐
netische modificatie.

107

De CRISPR/Cas discussie kent een aantal facetten, zoals vragen rond economisch eigendom en,
gelieerd aan de GGO‐discussie, vragen rond handelsproblematiek (zie de Trendanalyse, [COGEM en
Gezondheidsraad, 2016])

108

Het criterium ‘novelty’ wordt in de Canadese regelgeving geïnterpreteerd als ‘previously unknown’.
Opvallend is dan dat alle planten die zijn gemaakt met behulp van genetische modificatie worden
gezien als ‘novel’. De volgende passage uit de eerder in deze paragraaf gerefereerde website bevat
de volgende passage die in dit verband relevant is: “To date, in Canada, all genetically engineered
plants have been considered to contain novel traits and, therefore, have been assessed for safety.
However, the approach used by the CFIA does not mean that all PNTs are developed through genetic
engineering. Novel traits can be developed through various techniques. Examples (other than genetic
engineering) are mutagenesis, cell fusion, and traditional breeding. … During extensive consultations,
Canadian scientists and other stakeholders recognized that the potential for risk lies with the new
trait and not with the process by which the trait was introduced. For example, techniques that are
not considered genetic engineering, such as mutagenesis, could lead to a product that is novel from a
safety perspective.”

109

Zie bijvoorbeeld de Biotechnology Regulatory Services
(https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology) van USDA APHIS (United States De‐
partment of Agriculture, Anima land Plant Health Inspection Service).

110

Voor een GGM (zie paragraaf 2.1.5) dat behoort tot de laagste risicoklasse moet de gastheer apa‐
thogeen zijn, een eventueel gebruikte vector moet staan op een lijst van geaccepteerde vectoren.
Voor gastheren en vectoren zijn limitatieve lijsten opgesteld. Voor ‘veilige’ inserties kunnen echter
geen limitatieve lijsten worden gemaakt. Er is wel een poging gedaan om een limitatieve lijst te ma‐
ken van inserties die niet mogen voorkomen in een organisme van risicoklasse 1. Opvallend is dat
deze lijst geen eigenschappen bevat die onwenselijk zijn vanuit de bescherming van het milieu, ter‐
wijl de IG‐richtlijn 2009/41 wel vraagt om deze overwegingen in de milieurisicobeoordeling mee te
nemen.

111

Een vergelijkbaar breed perspectief is bepleit voor ethische aspecten verbonden aan herbicide
tolerante planten, zie paragraaf 5.1.2.

112

Het Ministerie van Economische Zaken is in Nederland verantwoordelijk voor het opstellen van een
afwegingskader. In het najaar van 2016 is de Tweede Kamer middels een kamerbrief door staatsse‐
cretaris van Dam geïnformeerd over de invulling van het afwegingskader
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/14/kamerbrief‐over‐het‐
afwegingskader‐van‐het‐beleid‐van‐de‐nationale‐teeltbevoegdheid).

113

Het ligt in de rede dat de mogelijkheid om een eis neer te leggen dat (een gedeelte van) het grond‐
gebied van de lidstaat wordt uitgesloten van de teelt van een GGO, ook gerealiseerd wordt in de
procedures van de verordening (EG) Nr. 1829/2003. Zie hierover de mededeling van de Commissie
COM(2015) 176 final. Het Europees Parlement en de Raad zijn het hierover echter nog niet eens met
de Commissie.
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Artikel 228 van het VWEU luidt:
“Teneinde de bevoegdheden van de Unie te kunnen uitoefenen, stellen de instellingen verordeningen,
richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen vast.
Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is recht‐
streeks toepasselijk in elke lidstaat.
Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij
bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kie‐
zen.
Een besluit is verbindend in al zijn onderdelen. Indien de adressanten worden vermeld, is het alleen
voor hen verbindend.
Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.”
Zie: http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=celex:12012E288
Verordeningen: http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=uriserv:l14522
Richtlijnen: http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14527
Besluiten: http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/NL/TXT/?uri=uriserv:ai0036

115

Zie Bijlage IV van de richtlijn 2009/41/EG, inperkings‐ en andere beschermingsmaatregelen. In de
tabellen met maatregelen wordt regelmatig de term “facultatief" gebruikt.

116

Arabidopsis: Arabidopsis thaliana, de zandraket, is een klein en makkelijk onder experimentele
omstandigheden te kweken plantje, dat veel gebruikt wordt als modelorganisme voor moleculair ge‐
netisch onderzoek.

117

“This letter
(http://www.upsc.se/documents/Information_on_interpretation_on_CRISPR_Cas9_mutated_plants
_Final.pdf) is to inform you that the Swedish Board of Agriculture (SBA) has made interpretations
whether field trials with certain CRISPR/Cas9‐mutated Arabidopsis have to be applied for as genet‐
ically modified organisms. The SBA makes the interpretation that those plants in the description mu‐
tated by CRISPR / Cas9 and which do not contain any foreign DNA are exempted from the GM legisla‐
tion. CRISPR / Cas9 can be used in many different ways. We have made an assessment only of the
specific plants described. The assessment does not necessarily apply to other plants developed with
CRISPR/Cas9.”

Noten bij de appendices
118

De Eur‐Lex sites waarnaar wordt verwezen zijn soms slecht bereikbaar of lijken soms niet te wer‐
ken. Dat kan soms een of enkele dagen duren.

119

Artikel 3, 2 stelt nog: "Deze richtlijn is niet van toepassing op het vervoer van genetisch gemodifi‐
ceerde organismen per spoor, over de weg, over de binnenwateren, over zee of door de lucht." Dat
vervoer wordt gezien als het vervoer van 'gevaarlijke stoffen', waarvoor regelgeving is voorzien in
internationale overeenkomsten (zie bijvoorbeeld de European agreement concerning the internatio‐
nal carriage of dangerous goods by road (ADR), UNECE, 2015).

120

De term recipiënt wordt in de teksten van de Europese regelgeving gebruikt voor het begrip ‘gast‐
heer’, of ‘tot de gastheer behorend’.

121

Deze hoofdzaken zijn een keuze van de auteurs uit de beschikking 2002/623/EG.
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Bij de informatie die moet worden verstrekt bij een kennisgeving wordt soms (bijvoorbeeld in bijla‐
ge III A van de IM‐richtlijn 2001/18/EG) gevraagd om een beschrijving van de donor in hetzelfde de‐
tail als die van het gastheerorganisme. Zoveel detail zal niet altijd relevant zijn. Wel relevant is het in
geval van ‘shotgun klonering’, onder ingeperkt gebruik, waar in principe ieder gen, en dus iedere ei‐
genschap, van de donor in de gastheer kan worden gebracht. In dat geval moet met alle eigenschap‐
pen van de donor rekening worden gehouden.

123

De 'step‐by‐step' aanpak wordt dus slechts gezien als 'nuttig', en is niet (zoals vaak wordt veronder‐
steld) verplicht. Het richtsnoer 2002/623/EG zegt verder: "De gegevens van elke stap moeten zo
vroeg mogelijk in de loop van de procedure worden verzameld. Gesimuleerde milieuomstandigheden
in een ingeperkt systeem kunnen resultaten opleveren die relevant zijn voor doelbewuste introductie
(het gedrag van micro‐organismen kan bijvoorbeeld in een microkosmos worden gesimuleerd en het
gedrag van planten kan tot op zekere hoogte in kassen worden gesimuleerd)."

124

Opmerkelijk is dat hier twee stappen worden samengevoegd: bepaling van de effecten die worden
veroorzaakt door de nieuwe kenmerken die door de genetische modificatie worden veroorzaakt, en
de bepaling van de uitkomst van de vraag in hoeverre een bepaald effect schadelijk is of kan zijn.

125

Daarnaast zijn er "cumulatieve lange termijneffecten, o.m. op flora en fauna, de vruchtbaarheid van
de bodem, de afbraak van organisch materiaal in de bodem, de voeder/voedselketen, de biologische
diversiteit, de gezondheid van dieren en problemen in verband met resistentie tegen antibiotica".

126

Richtlijn 2001/18/EG noemt deze effecten in Bijlage II D2. De milieurisicobeoordeling die voor ken‐
nisgevingen wordt gepubliceerd door Bureau GGO volgt een vast stramien voor de te beoordelen
eigenschappen in overeenstemming de richtlijn 2001/18/EG. De daarbij gebruikte termen zijn hier
gevolgd.

127

Een doelwitorganisme is een organisme waarvan het de bedoeling is dat het wordt beïnvloed door
de GGP, bijvoorbeeld bij een plant die een insectendodend eiwit produceert: het insect waartegen
het eiwit is gericht. Een niet‐doelwitorganisme is dan: een organisme dat onbedoeld ook effecten
ondervindt van dat eiwit.

128

Zie hierover artikel 8 en artikel 20 van richtlijn 2001/18/EG.

129

Zie Bijlage V, deel A van de richtlijn 2009/41/EG.

130

Dit is een uittreksel van de voorwaarden van Bijlage V, deel B.

131

Artikel 10 van de richtlijn 2009/41/EG eist dat de bevoegde instantie ervoor zorgt dat er een ram‐
penplan wordt opgesteld, voor gevallen waarbij “het falen van de inperkingsmaatregelen hetzij on‐
middellijk, hetzij op termijn kan resulteren in ernstig gevaar voor personen buiten de installatie en/of
voor het milieu”.

132

Dit is een uittreksel van de voorwaarden van Bijlage V, deel C.

133

Bij optreden van een ongeval moet de gebruiker ogenblikkelijk de bevoegde instantie op de hoogte
stellen.
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De figuren zijn afkomstig van de EFSA‐website, maar zijn inmiddels daar niet meer te verkrijgen. Er
kan daarom geen verwijzing worden gegeven. De figuren zijn echter zeer illustratief, reden waarom
ze toch hier zijn opgenomen.
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