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Betreft: Verzoekschrift 0813/2008, ingediend door door John Brian (Britse nationaliteit), 
over vermeende inbreuken op de algemene beginselen betreffende de activiteit 
van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in verband met het 
onderzoek naar de toepassingen van genetisch gemanipuleerde voedingswaren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden heeft nagelaten om de belangen van de Europese burgers te beschermen, de 
consumentenbescherming te garanderen, en te zorgen voor onafhankelijk wetenschappelijk 
advies. Indiener stelt dat de EFSA bij het onderzoek naar de toepassingen van genetisch 
gemanipuleerde voedingswaren of oogsten haar oordeel baseert op gegevens die zijn verstrekt 
door de aanvragers, wat volgens indiener selectief en tendentieus is. Indiener kritiseert ook de 
ondoorzichtige manier waarop de EFSA de dossiers beoordeelt en geeft als zijn mening te 
kennen dat de gegevens in zo'n aanvraag aan nauwkeurig openbaar onderzoek moeten worden 
onderworpen. Indiener vraagt het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de EFSA de 
hoogste normen van wetenschapsethiek hanteert in haar panel voor genetisch gemanipuleerde 
organismen (GGO's) en bij het bestuderen van GGO-aanvragen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het Europees Agentschap voor voedselveiligheid (EFSA), zoals opgericht bij Verordening 
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(EG) nr. 178/2002, is een wetenschappelijk orgaan dat onafhankelijk is van de instellingen 
van de Unie1, en heeft als belangrijkste missie wetenschappelijk advies te verstrekken voor de 
wetgeving en het beleid van de Gemeenschap op alle terreinen die direct of indirect op de 
voedsel- en voederveiligheid van invloed zijn.

Volgens de wetgeving inzake de EFSA hebben een wetenschappelijk comité en tien 
wetenschappelijke panels, elk op hun eigen bevoegdheidsgebied, tot taak wetenschappelijke 
adviezen aan de Autoriteit uit te brengen. Een daarvan is het GGO-panel. De leden van het 
comité en de panels zijn onafhankelijke deskundigen, die geselecteerd worden na een oproep 
tot het indienen van blijken van belangstelling en benoemd worden door de raad van bestuur 
van de EFSA. Het huishoudelijk reglement en de richtsnoeren voor verklaringen omtrent 
belangen, de instelling van het Wetenschappelijk Comité en de Panels en 
uitvoeringsmaatregelen inzake transparantie en geheimhouding en inzake verklaringen 
omtrent belangen zijn te vinden op de website van de EFSA. De wetenschappelijke panels 
kunnen ad-hocdeskundigen inschakelen in werkgroepen van deskundigen, die een bijdrage 
leveren aan het voorbereidende werk van de panels en op wie hetzelfde huishoudelijk 
reglement van toepassing is als op de panelleden.

De leden van de wetenschappelijke panels en ad-hocdeskundigen zijn verplicht jaarlijks 
schriftelijk een verklaring af te leggen omtrent hun belangen, waarin zij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die van invloed zouden kunnen zijn op hun werk voor het panel.
Deze verklaringen worden gepubliceerd op de website van de EFSA. De verklaringen omtrent 
belangen van werkgroepleden worden eveneens gepubliceerd. Daarnaast moeten deskundigen 
op elke vergadering de belangen kenbaar maken die geacht zouden kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid ten aanzien van de onderwerpen die op de agenda staan. Dit 
wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering, die eveneens op de website worden 
gepubliceerd. Gezien het feit dat alle wetenschappers die deel uitmaken van het 
wetenschappelijk comité en de wetenschappelijke panels, op diverse manieren belangen 
hebben ten aanzien van hun werkgebied, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen 
belangen en belangenconflicten.

Het GMO-panel van de EFSA evalueert de studies die door de aanvragers worden ingediend.
De milieurisicobeoordeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met vergaande criteria 
overeenkomstig de beginselen van Bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG. Het soort studie dat 
kan worden ingediend wordt gedefinieerd op grond van de bepalingen in Richtlijn 
2001/18/EG en Verordening 1829/2003, die eisen dat gedetailleerde informatie2 wordt 
verstrekt overeenkomstig de door de EFSA gepubliceerde richtsnoeren voor de 
risicobeoordeling van GGO's. In het kader van de evaluatie daarvan is de Autoriteit ook 
bevoegd om aanvullende informatie te vragen en kan zij altijd verzoeken te worden bijgestaan 
door de voedsel- en warenautoriteit van een van de lidstaten. Bovendien controleert het 
GMO-panel van de EFSA altijd de kwaliteit van de tests, die in principe moeten worden 
uitgevoerd door erkende laboratoria, die werken volgens de protocollen van goede 
laboratoriumpraktijken en volgens de internationaal erkende standaards van de OESO. Tegen 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 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, PB 
L 31 van 1.2.2002.
2 Zie Bijlage III van Richtlijn 2001/18/EG voor een specificatie van de vereiste informatie.
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deze achtergrond wordt de lengte van een studie ter bepaling van veiligheid van een product 
per geval bepaald.

Ook dient vermeld te worden dat de evaluatie door de EFSA van studies die worden 
aangevraagd, tot de gangbare praktijk behoort bij de risicobeoordeling in het kader van 
toelatingsdossiers. Dit is niet alleen het geval voor de andere terreinen die onder de EFSA 
vallen, maar ook is het de gangbare praktijk bij instanties die op andere terreinen 
verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van toelatingsdossiers, zoals het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA), en ook weerspiegelt dit de situatie die internationaal 
gangbaar is. Bovendien dient men zich te realiseren dat de adviezen van de EFSA over GGO's 
niet uitsluitend gebaseerd zijn op de verstrekte informatie, zoals de door de aanvrager 
ingediende dossiers, maar ook op studies die zijn uitgevoerd door onafhankelijke 
onderzoekers en waarover gepubliceerd is in wetenschappelijke tijdschriften, in artikelen die 
zijn onderworpen aan collegiale toetsing. Deze worden bij elk wetenschappelijk advies 
systematisch bestudeerd en gebruikt ter referentie.

De resultaten van de EFSA-beoordeling worden, samen met andere relevante factoren, 
meegenomen bij de daarop volgende risicomanagementbeslissing, die door de Commissie 
moet worden genomen in het kader van een regelgevingsprocedure die zorgt voor een nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten.

Er dient op gewezen te worden dat deze stappen op een volledig transparante manier worden 
uitgevoerd en dat zowel de betreffende nationale autoriteit van de lidstaat1 als het publiek hier 
actief bij betrokken worden. Op grond van zowel Richtlijn 2001/18/EG als Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 wordt erin voorzien dat de informatie en de data die tijdens de 
vergunningsprocedure ontvangen zijn, voor het publiek toegankelijk zijn en dat het publiek 
opmerkingen kan indienen bij de Commissie ten behoeve van de risicobeoordeling en voordat 
de toelatingsbeslissing wordt genomen.

Ten slotte: de bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en van het milieu is een 
van de hoogste prioriteiten van de Commissie en zij zet zich er volledig voor in te zorgen dat 
genetisch gemodificeerd zaad, voedsel en diervoeder uitsluitend worden toegelaten indien zij 
geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en dieren en voor het 
milieu. In dit kader heeft de Commissie volledig vertrouwen in het werk van de EFSA, een 
oordeel dat gedeeld wordt, zoals ook onlangs nog bleek, door de overgrote meerderheid van 
de lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie zal onverminderd doorgaan haar 
verantwoordelijkheden te vervullen ten aanzien van de implementatie van dit raamwerk, dat 
waarschijnlijk het meest stringente ter wereld is en dat we constant bewaken om het daar waar 
nodig verder te verbeteren.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het verzoekschrift

Indiener wil twijfel zaaien over de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor 
voedselveiligheid (EFSA), meer bepaald die welke betrekking hebben op genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO's).
                                               
1 Zie artikel 6, lid 4 en artikel 18, lid 4 van Verordening (EG) nr. 1829/2003.
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Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie beschouwt de bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en van 
het milieu als een van de hoogste prioriteiten en zij zet zich er volledig voor in te zorgen dat 
genetisch gemodificeerd zaad, voedsel en diervoeder uitsluitend worden toegelaten indien zij 
geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en dieren en voor het
milieu.
Daartoe heeft de EU stringente wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen. Deze 
wetgeving, meer bepaald Verordening (EG) nr. 1829/20031 en Richtlijn 2001/18/EG2 van het 
Europees Parlement en de Raad, voorziet erin dat het product dat men op de markt wil 
brengen in de eerste plaats veilig moet zijn. Om precies te zijn moeten genetisch 
gemodificeerde organismen, voor ze op de markt worden gebracht in de Gemeenschap, aan 
een hoogstaande veiligheidsbeoordeling worden onderworpen.
Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd  door het Europees agentschap voor 
voedselveiligheid (EFSA), een wetenschappelijk agentschap dat onafhankelijk is van de 
Commissie en is opgericht bij Verordening (EG) nr. 178/20023 van het Europees Parlement 
en de Raad. Een speciaal GGO-panel van EFSA, dat samengesteld is uit befaamde 
wetenschappers die geselecteerd zijn op basis van hun kennis op een bepaald domein, is 
verantwoordelijk voor de beoordeling. Dit panel wordt bijgestaan door ad-hocdeskundigen en 
maakt gebruik van internationale erkende methodes.

De rechtsgrond voor deze risicobeoordeling is de Europese GGO-wetgeving. In Richtlijn 
2001/18/EG en Verordening (EG) nr.1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad is 
bepaald dat aanvragers verplicht zijn om studies over te leggen, waaronder onafhankelijke 
door collegae getoetste studies, om aan te tonen dat de GGO's geen schadelijke gevolgen 
hebben voor de gezondheid van dieren of mensen of voor het milieu. In Bijlage II van de 
richtlijn zijn zeer gedetailleerde regels vastgelegd voor de uitvoering van een 
milieurisicobeoordeling4, terwijl Bijlage III een grondige lijst bevat van de informatie die 
voor elk van de kennisgevingen vereist is.

De vereisten zijn verder uitgewerkt in de gedetailleerde richtsnoeren van EFSA inzake 
genetisch gemodificeerde organismen ten behoeve van de veiligheidsbeoordeling van 
genetisch gemodificeerde planten en daarvan afgeleide levensmiddelen en voeders. Wanneer 
andere testmethoden worden gebruikt dan welke beschreven zijn door de OESO of de 
Europese Commissie, moeten deze uitvoerig gemotiveerd worden. De tests moeten worden 
uitgevoerd volgens de protocollen van goede laboratoriumpraktijken (GLP). Indiener zegt niet 
dat er iets schort aan het systeem, maar wel aan sommige door de aanvrager overgelegde 
wetenschappelijke bewijzen. In dat verband dient ook te worden vermeld dat de Commissie 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, PB L 268 van 18.10.2003
2 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 milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG 
van de Raad, PB L 106 van 17.4.2001
3 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 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, PB 
L 31 van 1.2.2002
4 Aangevuld door Richtlijn 2002/623/EG
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momenteel de laatste hand legt aan een voorstel voor een verordening waarin de criteria voor 
de aanvragen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1829/2003 verder worden gespecificeerd, 
meer bepaald de criteria voor de te verstrekken informatie over de veiligheidsbeoordeling van 
levensmiddelen en voeders. Dit voorstel is gebaseerd op een actualisering van de 
voorgenoemde EFSA richtsnoeren en op intense discussies met de lidstaten. Ook de 
betrokkenen zijn geraadpleegd. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 is EFSA onlangs geraadpleegd over het resultaat van deze discussies en EFSA 
heeft zijn reactie gepubliceerd op zijn website.

De in Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) nr.1829/2003 voorziene 
besluitvormingsprocedure bepaalt dat het publiek uitgebreide toegang moet hebben tot de 
informatie en de gegevens die tijdens de toelatingsprocedure zijn ontvangen en dat het publiek 
de mogelijkheid moet hebben commentaar te leveren op de aanvraag ten behoeve van de 
risicobeoordeling voordat de toelatingsbeslissing wordt genomen. De Commissie houdt in 
haar voorstel om een product toe te laten rekening met deze opmerkingen van het publiek. De 
opmerkingen van het publiek kunnen betrekking hebben op de louter wetenschappelijke 
aspecten van het product, maar ook op andere relevante factoren, waaronder een aantal die 
genoemd worden in het verzoekschrift. Al deze informatie is beschikbaar op de websites van 
het directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten en van het directoraat-generaal Milieu.

De publieke toegankelijkheid van GGO-dossiers is onderworpen aan de in de genoemde 
wetgeving vervatte bepalingen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. De 
Commissie beoordeelt de vertrouwelijkheid van een dossier en neemt geval per geval een 
beslissing op basis van de genoemde wetgeving. EFSA moet de beslissing van de Commissie 
respecteren.
De procedure is geen rem op onafhankelijk onderzoek zoals blijkt uit de talrijke generieke 
literatuurverwijzingen in de adviezen van EFSA over GGO's. Noch de Europese Commissie, 
noch EFSA hebben enige invloed op de manier waarop bedrijven contracten toewijzen voor 
onafhankelijk onderzoek, een situatie die we ook in andere domeinen terugvinden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010.

In zijn recente brief geeft indiener van het verzoekschrift uiting aan zijn teleurstelling en 
ontevredenheid over de opmerkingen die de Commissie tot dusver naar aanleiding van zijn 
verzoekschrift heeft gemaakt en spreekt over negen specifieke punten zijn bezorgdheid uit.

De Commissie zou er allereerst opnieuw op willen wijzen dat zij de bescherming van de 
gezondheid van mensen en dieren en van het milieu als een zaak van de hoogste prioriteit 
beschouwt en dat zij zich er volledig voor inzet dat genetisch gemodificeerd zaad, voedsel en 
diervoeder uitsluitend wordt toegelaten indien het geen schadelijke gevolgen heeft voor de 
gezondheid van mensen en dieren en voor het milieu. Zij geeft hieronder informatie ter 
aanvulling van haar vorige antwoorden die in het kader van dit verzoekschrift zijn gegeven.
Punten 1, 2, 3, 6 en 7:  De Commissie blijft erbij dat de veiligheidsbeoordeling van GGO’s 
aan de hand van de strengste normen geschiedt. Dit wordt met name duidelijk wanneer de 
eisen voor de veiligheidsbeoordeling van GGO’s in internationaal verband worden besproken, 
zoals bij de Codex Alimentarius voor de veiligheidsaspecten van voedingsmiddelen. In 
tegenstelling tot wat in het verzoekschrift is aangegeven maakt de beoordeling van potentiële 
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chronische of lange-termijneffecten deel uit van de risicobeoordeling van genetisch 
gemodificeerd voeder en voedingsmiddelen zoals met name vermeld in punt 3 van hoofdstuk 
IV van de huidige EFSA-richtsnoeren1.

De ontwikkeling van een Commissieverordening voor de goedkeuring van genetisch 
gemodificeerd voeder en voedingsmiddelen is een van de acties waartoe de Commissie in 
april 2006 besloot ter verbetering van de toelatingsprocedures. Ten behoeve hiervan werd de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gevraagd om een actualisering van haar 
huidige leidraad, die zal worden gebruikt als de basis voor de opstelling van de wetstekst in 
verband met de evaluatie van genetisch gemodificeerd voedsel en voeder, en meer in het 
bijzonder ter verduidelijking van de vraag welke normen en protocollen de aanvragers moeten 
gebruiken om de wetenschappelijke studies uit te voeren, om een betere structuur te 
verschaffen en om in elk deel van de veiligheidsbeoordeling duidelijke doelstellingen en 
conclusies te definiëren. 

De doorzichtigheid van dit proces werd gewaarborgd door het feit dat EFSA openbare 
raadplegingen organiseerde bij de herziening van haar richtsnoeren en dat het Directoraat-
generaal van de Commissie voor gezondheid en consumentenbescherming de adviesgroep 
inzake de voedselketen en de gezondheid van planten en dieren raadpleegde, een door de 
Europese Commissie opgezette werkgroep waarin belanghebbenden als landbouwers, de 
voedselindustrie, detaillisten, consumentenorganisaties en anderen zich over het 
voedselveiligheidsbeleid kunnen informeren.

Overeenkomstig verordening (EG) nr. 178/20022 tot oprichting van de EFSA, dient EFSA 
wetenschappelijke en technische bijstand aan de Commissie te verlenen. Het is dus in de 
praktijk de normale gang van zaken dat de EFSA hulp verleent en wetenschappelijke 
expertise levert als de Commissie wetgeving voorbereidt op de verschillende gebieden van de 
voedselveiligheid, met inbegrip van GGO’s. Als afsluitende opmerking onderstreept de 
Commissie dat de EFSA een onafhankelijk orgaan is. 

Het ontwerp van de Commissieverordening, dat in januari 2010 werd aangekondigd in het 
kader van de "sanitaire en fytosanitaire" overeenkomst (SPS) (referentie G/SPS/N/EEC/369) 
en de overeenkomst “technische handelsbelemmeringen” (TBT) (referentie  
G/TBT/N/EEC/304), is gebaseerd op deze herziening door EFSA, evenals op intensieve 
discussies en de instemming van de lidstaten in het kader van het Permanent comité inzake de 
voedselketen en de gezondheid van dieren. De discussies in het kader van dit Comité zijn nog 
gaande, maar het ontwerp van de Commissieverordening zal binnenkort voor advies kunnen 
worden voorgelegd als een eerste stap naar de aanneming via de comitéprocedure.

De benoeming van leden van het panel valt volledig onder de verantwoordelijkheid van 
EFSA, en de Commissie is hierbij niet betrokken. Er zijn strenge procedures ter waarborging 
van de onafhankelijkheid en het vermijden van belangenconflicten. Hetzelfde geldt voor het 
wetenschappelijk personeel van de EFSA.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
2 PB L 33 van 1.2.2002, blz. 1.
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Punt 4. Verordening (EG) nr. 1829/2003 betreffende diervoeders en voedingsmiddelen1

bepaalt dat de aanvragers studies moeten voorleggen, waaronder en indien beschikbaar, 
collegiaal getoetste studies waaruit blijkt dat de GGO’s geen schadelijke effecten hebben voor 
de gezondheid van mensen of dieren, dan wel het milieu. In aanvulling op en overeenkomstig 
de EFSA-leidraden en de ontwerp-verordening behoeven de toegepaste testmethoden noch 
volledig verantwoord te worden, noch die testmethoden te zijn welke beschreven zijn door de 
OESO of de Europese Commissie, en de tests moeten worden uitgevoerd volgens de 
protocollen van goede laboratoriumpraktijken (GLP).

Punt 5. De adviezen van de EFSA bevatten de gevolgtrekkingen die voortvloeien uit de 
karakterisering van het GGO, de diverse uitgevoerde tests en de conclusies in termen van 
veiligheid. Er zijn omstandigheden waarin surrogaat eiwitten voor toxicologische testen 
moeten worden gebruikt omdat de door de plant geproduceerde eiwitten niet in voldoende 
hoeveelheden verkregen kunnen worden.  Onder deze omstandigheden beziet EFSA ook of 
het surrogaat eiwit aanvaardbaar is voor de veiligheidsbeoordeling (d.w.z. of het eiwit niet 
identiek is, of de verschillen tussen het surrogaat eiwit en het door de plant geproduceerde 
eiwit relevant zijn in veiligheidszin).

Punt 8. Op grond van verordening (EG) nr. 1829/2003 is het aan Commissie te besluiten aan 
welke informatie die volgens de aanvrager vertrouwelijk moet worden behandeld ook 
daadwerkelijk deze status wordt toegekend. De Commissie heeft geen formele klacht 
ontvangen over haar besluiten aangaande vertrouwelijke informatie. In de praktijk wordt 
informatie waaraan bepaalde beperkingen worden gesteld  als vertrouwelijk beschouwd en zo 
worden bij voorbeeld aan de resultaten van de samenstellingsanalyse of die van 
toxicologische studies nooit de status “vertrouwelijk” toegekend.

Als onafhankelijk agentschap is het uitsluitend een zaak van EFSA hoe het de manier van 
toegang tot documenten organiseert. De organisatiewijze van de toegang door middel van 
toekenning van een wachtwoord en voor een beperkte termijn is ingegeven door 
veiligheidsoverwegingen en is verenigbaar met de wettelijke eisen op dit gebied. Hier moet er 
de nadruk op worden gelegd dat deze organisatie het voor het publiek mogelijk maakt de 
informatie op te vragen en deze vervolgens zonder tijdsbeperkingen te raadplegen.

Punt 9. De Commissie herhaalt dat noch de Europese Commissie, noch EFSA enige invloed 
hebben op de manier waarop bedrijven contracten toewijzen voor onafhankelijk onderzoek, 
een situatie die we ook in andere domeinen terugvinden. Verordening (EG) nr. 1829/2003 
over genetisch gemodificeerd voeder en voedsel van de Commissie en de Raad stelt eisen 
waaraan moet worden voldaan om een goedkeuring te kunnen krijgen.

Deze kwestie was ook het onderwerp van een schriftelijke vraag aan het Europees Parlement 
(E-1672/09). De relevante samenvatting van het aanvullende antwoord dat de Commissie op 
10 september 2009 gaf, luidt als volgt:

In de EU wordt de rechtsbescherming van biotechnologische uitvinding geregeld door 
richtlijn 98/44/EG 2 . Zoals het geval is op alle andere terreinen van de technologie kan 

                                               
1 PB L 268 van 18.10.03, blz. 268.
2 Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming 
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octrooi worden verleend op biotechnologische uitvindingen die nieuw zijn, die een inventieve 
stap vooruit betekenen en die waarschijnlijk geschikt zijn voor industriële toepassing. Dit 
geldt ook voor producten die bestaan uit biologisch materiaal of die dit bevatten en processen 
door middel waarvan biologisch materiaal wordt geproduceerd, verwerkt of gebruikt1. 
Derhalve kunnen, in het geval waarin octrooi wordt verleend op het genetisch gemodificeerde 
materiaal van een plant, door de octrooihouder beperkingen worden gesteld aan het gebruik
van het geoctrooieerde genetische materiaal op grond van de specifieke rechten die hun 
oorsprong in het octrooi hebben. 

Evenals in andere sectoren worden in de biotechnologie-industrie contractuele 
overeenkomsten gesloten met onderzoekers (in het algemeen aangeduid als “overeenkomsten 
inzake materiaaloverdracht”) om onderzoek uit te voeren met waarborging van de 
bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten.  Deze overeenkomsten kunnen per 
bedrijf en onderwerp verschillen en ze worden meestal per geval opgesteld. De Commissie 
heeft geen klachten van onderzoekers of andere belanghebbenden in de EU ontvangen over de 
wettigheid van deze overeenkomsten. Onderzoekprojecten over risicobeoordelingsstudies en 
ander wetenschappelijk onderzoek in verband met GGO’s zijn in het kader van EU 
kaderprogramma’s gefinancierd, een selectie van de resultaten daarvan is voor het publiek 
beschikbaar op http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/. Nadere informatie over deze 
en verdere projecten is te vinden op http://cordis.europa.eu/home_en.html.

Overeenkomstig de wetgeving van de Unie over de goedkeuring van GGO’s2  wordt de 
riscobeoordeling voor het milieu uitgevoerd door de aanmelder, en dan door de bevoegde 
autoriteiten en de EFSA. Deze beoordeling is gebaseerd op de specifieke gegevens die vereist 
zijn op grond van Bijlage III van richtlijn 2001/18/EG, die door de aanmelder moeten worden 
verzameld en voorgelegd. De bevoegde autoriteiten en de EFSA evalueren deze gegevens, 
evenals alle andere gegevens waarvan zij kennis hebben, overeenkomstig de beginselen die 
zijn vastgesteld in Bijlage II van de richtlijn. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in het licht van 
de beschikbare wetenschappelijk literatuur en studies, ongeacht de financieringsbron of 
opdrachtgevers. Op grond van de wetgeving op het gebied van GGO’s bestaat er geen 
verplichting een onderscheid te maken tussen “onafhankelijke” en “niet-onafhankelijke” 
studies. Deze procedures en beginselen gelden ook voor de beoordeling van maïslijnen Bt 11 
en 1507, evenals voor de goedkeuring van alle ander GGO’s. 

Om een algemene achtergrond te geven, kan erop worden gewezen dat het communautaire 
kwekersrecht, dat verantwoordelijk is voor de industriële eigendomsrechten die geldig zijn 
voor de gehele Unie, beperkingen stelt aan de effecten van zulke exploitatierechten. Meer in 
het bijzonder: terwijl de houder op grond van commerciële overwegingen naar goeddunken 
over zijn plantenvariëteiten kan beschikken, kunnen de communautaire kwekersrechten van 
een houder zich niet uitstrekken tot handelingen in de privésfeer met een niet-commerciële 
achtergrond, handelingen voor experimentele doeleinden en tenslotte handelingen met het oog 

                                                                                                                                                  
van biotechnologische uitvindingen (PB L 213 van 30.7.1998, blz. 13).
1 Artikel 3, lid 1, van Richtlijn 98/44/EG.
2 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 milieu en Verordening (EG) nr.1829/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, PB L 268 van 
18 oktober 2003.
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op het kweken of het ontdekken en ontwikkelen van andere variëteiten1. Bovendien voorziet 
het communautaire kwekersrecht in de mogelijkheid tot verplichte verlening van een  
exploitatievergunning onder bepaalde omstandigheden op grond van het openbaar belang, 
zoals de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek (bij voorbeeld om de stimulans 
voor een voortgezette kweek van verbeterde variëteiten te handhaven)2. Daarom kan het 
onderzoek inzake genetisch gemodificeerde planten, zoals hierboven uiteengezet, 
onderworpen zijn aan de beperkingen op grond van het eventuele octrooi op het genetisch 
geoctrooieerde materiaal, en kan de octrooihouder beperkingen aan het gebruik stellen. 
Bovendien kunnen onderzoeksbeperkingen niet in verband worden gebracht met het systeem 
van intellectuele-eigendomsrechten, maar met bepalingen van de overeenkomsten die 
vrijwillig door de onderzoekers zijn aangegaan. 

De Commissie zal deze kwestie blijven onderzoeken en informatie verzamelen die van belang 
is voor de toegang tot het onderzoek op het gebied van de biotechnologie.

De evaluatie van richtlijn 2001/18, waarvan het definitieve verslag deze zomer wordt 
gepubliceerd, zal elementen in dit verband aandragen.

                                               
1 Artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire
kwekersrecht, PB L 227 van 1.9.1994.
2 Artikel 29 van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire 
kwekersrecht, PB L 227 van 1.9.1994.


