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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving inzake GGO's, in het bijzonder Richtlijn
2001/18/EG en de Verordeningen (EG) nrs. 1829/2003 en 1830/2003
(2008/2306(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 
inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het 
milieu1,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders2,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch 
gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde 
organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders3,

– gelet op Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade4,

– gezien het tweede verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van
5 maart 2007 over de ervaringen van de lidstaten met de GGO's die in de handel zijn 
gebracht krachtens Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch 
gemodificeerde organismen in het milieu (COM(2007)0081),

– gezien het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 25
oktober 2006 over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees
Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
(COM(2006)0626),

– gezien het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 17
september 2008 over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1830/2003 
betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen 
en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde 
levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG
(COM(2008)0560),

– gezien de conclusies van de Raad die zijn aangenomen op 4 december 2008,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,
                                               
1 PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1. 
2 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
3 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24.
4 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
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– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A6 0000/2008),

A. overwegende dat de EU een uitgebreid rechtskader heeft ingesteld inzake genetisch
gemodificeerde organismen (GGO's), dat is gebaseerd op het voorzorgsbeginsel; 
overwegende dat de EU zich nu moet richten op de tenuitvoerlegging van dit rechtskader,

B. overwegende dat alle lidstaten Richtlijn 2001/18/EG nu hebben omgezet in nationaal 
recht,

C. overwegende dat er minder dan tien vergunningen voor GGO's zijn verleend in het kader 
van Richtlijn 2001/18/EG en minder dan tien in het kader van Verordening (EG) nr.
1829/2003; overwegende dat deze vergunningen uitsluitend betrekking hebben op de 
invoer van GGO's en niet op de teelt ervan,

D. overwegende dat er sinds 1998 geen vergunningen voor de teelt van GGO's zijn verleend,
noch in het kader van Richtlijn 2001/18/EG, noch in het kader van Verordening (EG) nr.
1829/2003,

E. overwegende dat iets minder dan dertig GGO-producten op dit moment zijn toegestaan in 
de EU, rechtstreeks of als afgeleide producten – katoen, maïs, koolzaad, biomassa, 
sojabonen, suikerbieten –, bijna uitsluitend voor de invoer,

F. overwegende dat de kracht van de EU gelegen is in hoogwaardige landbouw die 
producten van hoge kwaliteit kan leveren; overwegende dat deze kracht moet worden
bestendigd,

G. overwegende dat het van groot belang is voor de EU om haar biodiversiteit te beschermen,

H. overwegende dat, volgens een speciale Eurobarometer-enquête die in maart 2008 is 
gepubliceerd, 58% van de totale Europese bevolking tegen het gebruik van GGO's in de 
landbouw is, terwijl 21% het gebruik ervan steunt,

I. overwegende dat GGO's, in het bijzonder de teelt ervan, discussies en vragen oproepen in 
de maatschappij alsmede binnen de wetenschappelijke gemeenschap; overwegende dat 
GGO's door de maatschappij vaak worden gezien op een zeer emotionele manier die niet 
noodzakelijk is gebaseerd op wetenschappelijke feiten,

J. overwegende dat de lidstaten nauwer zouden moeten samenwerken op het gebied van 
GGO's; overwegende dat de lidstaten deze kwestie op een praktische en rationele manier 
zouden moeten benaderen, in plaats van op een politieke manier,

Autorisatieprocedure

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de transparantie op Europees en nationaal niveau te 
verbeteren, vooral met betrekking tot milieu- en gezondheidsaspecten, teneinde het 
vertrouwen van de burgers in de autorisatieprocedure te vergroten;

2. merkt op dat de autorisatieprocedure van de EU te maken heeft met aanzienlijke 
vertragingen en dat er op dit moment meer dan vijftig vergunningsaanvragen lopen; roept 
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de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat dergelijke onnodige vertragingen 
worden vermeden;

3. wijst erop dat gedurende de autorisatieprocedure nooit een gekwalificeerde meerderheid
voor of tegen wordt behaald, noch in het regelgevend comité, noch in de Raad, en dat de 
beslissing over de autorisatie uiteindelijk wordt genomen door de Commissie; verzoekt de 
lidstaten daarom met klem hun verantwoordelijkheden te nemen om deze situatie in het 
vervolg te voorkomen;

Harmonisatie van milieurisicobeoordeling

4. onderstreept de noodzaak van verdere harmonisatie van praktijken en methoden voor het 
beoordelen van de milieurisico's van GGO's, in het bijzonder aangezien de milieuevaluatie
op grond van Verordening (EG) nr. 1829/2003 niet gecentraliseerd is, maar door de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wordt gedelegeerd aan de lidstaten;

5. benadrukt dat het noodzakelijk is de milieurisicobeoordeling verder te ontwikkelen, met 
name als het gaat om het effect op niet-doelsoorten, de potentiële effecten op de lange 
termijn en de potentiële consequenties van de veranderingen in het gebruik van herbiciden
die het gevolg zijn van herbicidenresistente genetisch gemodificeerde planten;

6. verwelkomt de herziening van de richtsnoeren van de EFSA voor milieuevaluatie die op 
dit moment plaatsvindt op verzoek van de Commissie; benadrukt dat het belangrijk is
rekening te houden met de bovengenoemde aspecten binnen het kader van deze 
herziening;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten deze richtsnoeren een normatieve status te geven;

8. verzoekt de lidstaten en de EFSA dringend nauwer samen te werken; onderstreept de 
noodzaak van het vergroten van de betrokkenheid van de lidstaten bij het proces van 
risicobeoordeling; roept de Commissie en de lidstaten op meer financiële en personele 
middelen toe te kennen aan de EFSA;

Sociaaleconomische criteria

9. benadrukt dat het belangrijk is rekening te houden met sociaaleconomische overwegingen
bij het proces van risicobeheer, zoals de potentiële voor- of nadelen voor boeren, voor
consumenten, voor de maatschappij in het algemeen, voor de Europese landbouw en voor
de verschillende economische sectoren (zoals de voedingssector).

10. neemt notie van de bestaande mogelijkheid, op grond van de huidige autorisatieprocedure, 
om rekening te houden met andere legitieme factoren; is van mening dat 
sociaaleconomische overwegingen moeten worden beschouwd als andere legitieme 
factoren; 

11. nodigt de Commissie en de lidstaten uit op EU-niveau een methodologisch raamwerk te 
ontwikkelen voor het vaststellen van relevante sociaaleconomische criteria;

Informatie
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12. benadrukt de noodzaak van ingrijpende verbetering van de publieksinformatie; roept de 
lidstaten en de Commissie op voorlichtingscampagnes te starten om het publieke 
bewustzijn en begrip te vergroten, zodat de burgers geïnformeerde keuzen kunnen maken;

13. onderstreept dat het belangrijk is dat de informatie over GGO's die de media verstrekken 
aan het algemene publiek gebaseerd is op wetenschappelijke feiten;

Co-existentie

14. benadrukt de noodzaak van het garanderen van effectieve keuzevrijheid voor boeren en
consumenten tussen conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde producten;

15. merkt op dat in 2005 de totale oppervlakte waarop in de EU genetisch gemodificeerde
maïs werd verbouwd ongeveer 55 000 hectaren bedroeg en in 2008 meer dan 100 000 
hectaren, wat neerkomt op 1,19% van de totale oppervlakte van de maïsteelt in de EU; 
merkt op dat de enige genetisch gemodificeerde plant die momenteel in de EU wordt 
verbouwd maïs MON810 is;

16. merkt op dat sommige lidstaten nationale maatregelen voor co-existentie hebben genomen
in overeenstemming met artikel 26a, lid 1 van Richtlijn 2001/18/EG; nodigt de Commissie
uit zo spoedig mogelijk een verslag aan te nemen over de vooruitgang die is geboekt met 
de tenuitvoerlegging van nationale maatregelen voor co-existentie;

17. is van mening dat regels voor co-existentie heldere bepalingen moeten bevatten met 
betrekking tot aansprakelijkheid;

18. is van mening dat regels voor co-existentie ook rekening moeten houden met de imkers;

19. verzoekt de lidstaten die nog geen regels voor co-existentie hebben aangenomen dringend
dergelijke maatregelen onverwijld aan te nemen;

20. is er echter van overtuigd dat verdere harmonisatie van de regels voor co-existentie op
EU-niveau noodzakelijk is;

Etiketteringsdrempels voor zaden

21. maakt zich ernstig zorgen over het feit dat er geen specifieke etiketteringsdrempels zijn 
vastgesteld voor de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde zaden in conventionele
zaden;

22. verzoekt de Commissie dringend dergelijke drempels onverwijld in te stellen, op basis van
artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2001/18/EG; 

23. is van mening dat dergelijke drempels zo laag mogelijk gesteld moeten worden;

Ggo-vrije zones 

24. wijst op de bestaande mogelijkheid, op grond van de huidige autorisatieprocedure, om 
specifieke maatregelen te nemen voor kwetsbare gebieden, waaronder een verbod op de 
teelt van de betreffende GGO, op basis van een milieurisicobeoordeling die is gebaseerd 
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op wetenschappelijke informatie;

25. merkt op dat GGO-vrije zones ook kunnen worden ingesteld door middel van een
vrijwillige overeenkomst tussen alle betrokken actoren in een bepaald gebied;

26. benadrukt dat de lidstaten, naast deze mogelijkheden, het recht moeten hebben de teelt van 
GGO's in beperkte geografische gebieden volledig te verbieden, bijvoorbeeld in gebieden
die behoren tot het Natura 2000-netwerk;

27. nodigt de Commissie en de lidstaten uit de wettige definitie van GGO-vrije zones te 
verduidelijken;

o o

o

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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