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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt zich ernstige zorgen over de verspreiding van genetisch gemodificeerde 
organismen. Volgens haar zouden GGO's gebruikt kunnen worden om "stille" virussen in het 
menselijk genoom te brengen. Deze virussen zouden vervolgens via een chemisch signaal tot 
leven kunnen worden gewekt. Aldus zouden hele bevolkingen gedomineerd kunnen worden.
Indienster stelt dat er geen garanties zijn dat dit niet kan gebeuren. Zij ziet ook grote gevaren 
in het gebruik van pesticiden. Gezien het feit dat de bedrijven die deze producten produceren 
de giftigheid ervan consequent ontkennen, vreest zij het ergste voor hun omgang met GGO's 
die zij eveneens produceren. Indienster ziet soortgelijke gevaren bij de toepassing van 
nanodeeltjes. Zij verzoekt om stopzetting van het onderzoek naar en de verspreiding van 
GGO's, pesticiden en nanodeeltjes.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Commentaar van de Commissie op dit verzoekschrift

GGO's
De EU-voorschriften voor het cultiveren van GGO’s en het gebruik hiervan in 
levensmiddelen/diervoeders hebben de bescherming van de gezondheid van de consument en 
van het milieu ten doel. Het eerste juridische kader van de EU werd in het begin van de jaren 
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negentig aangenomen en is versterkt door het aannemen van Richtlijn 2001/18/EG inzake de 
doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders. Krachtens dit regelgevingskader is de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA), samengesteld uit onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen van hoog niveau, 
verantwoordelijk voor het beoordelen van alle potentiële risico’s van GGO’s, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de laatste stand van de wetenschap. Slechts na een 
positieve beoordeling van deze instantie kan een vergunning voor het GGO worden verleend. 
Momenteel wordt dit beschouwd als een van de strengste en meest uitgebreide 
vergunningsprocedures voor GGO-aanvragen ter wereld. 

In feite is de Commissie geen enkel geval van schade aan de gezondheid van mens of dier 
bekend sinds de invoering van GGO’s op de mondiale markt halverwege de jaren negentig.

Naast haar activiteiten op het gebied van veiligheidsbeoordeling en goedkeuring van GG-
producten heeft de Europese Commissie via haar kaderprograma’s voor onderzoek sinds 1982 
ruim 130 projecten gefinancierd waarbij werd gekeken naar de algemene bioveiligheid van 
genetisch gemanipuleerde organismen. Uit geen van deze onderzoeksprojecten, waarbij ruim 
500 onafhankelijke en internationale onderzoeksgroepen waren betrokken, is gebleken dat 
GGO’s een groter risico vormen dan conventionele of organische planten. De resultaten van 
deze onderzoeksprojecten zijn gepubliceerd en toegankelijk via de volgende 
links:http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ en

http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf.
De bioveiligheid van GGO’s blijft, in overeenstemming met de wetenschappelijke 
ontwikkelingen, een onderwerp voor actuele en toekomstige door de EU-gefinancierde 
onderzoeksprojecten.

Naast het onderzoek naar de bioveiligheid van GGO’s, hebben ook andere door de 
kaderprogramma’s voor onderzoek gefinancierde projecten bijgedragen aan het verkrijgen 
van meer fundamentele kennis over het functioneren van biologische systemen, die nu wordt 
gebruikt voor de aanpak van grote mondiale uitdagingen. Een van deze uitdagingen is 
bijvoorbeeld de strijd tegen HIV, waarbij belangrijke vooruitgang is geboekt door het 
Pharma-Planta-project1, dat in de toekomst de overdracht van de ziekte zou kunnen helpen 
voorkomen.

Het in de handel brengen en het gebruik van pesticiden bij de bescherming van planten is in 
de Unie onderworpen aan een uitgebreide risicobeoordeling – waarbij de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid (EFSA) is betrokken – en strenge vergunningsprocedures. In het 
verleden verschafte Richtlijn 91/414/EEG het juridische kader waarin was vastgelegd dat 
stoffen alleen in de handel kunnen worden gebracht indien was aangetoond dat het gebruik 
hiervan, met inbegrip van de reststoffen in de voedselketen, veilig was voor de gezondheid 
van mens, dier en milieu.

Intussen is die richtlijn vervangen door Verordening (EU) nr. 1107/2009 die strengere 
vereisten bevat. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat risicovolle stoffen, zoals 
kankerverwekkende, mutagene en hormoonontregelende stoffen, en stoffen die giftig zijn 
voor de voortplanting niet kunnen worden goedgekeurd, tenzij de blootstelling hieraan voor 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40.
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de mens verwaarloosbaar is. Ook wordt hiermee voorzien in een mechanisme voor de 
vervanging van meer giftige pesticiden door veiligere alternatieven (waaronder ook niet-
chemische stoffen).

Nanodeeltjes

Nanodeeltjes worden meestal gedefinieerd als deeltjes van 1 tot 100 nanometer. Nanodeeltjes 
komen van nature in het milieu voor, zijn bijkomende effecten van menselijke activiteiten of 
doelbewust geproduceerd. Ze beslaan een enorme reeks producten, van emulsies en 
natuurlijke stoffen tot zeer complexe geneesmiddelen en van verfingrediënten die al decennia 
op de markt zijn tot recent ontwikkelde materialen voor milieudoeleinden (sanering, 
energiebesparing etc.).
Door nanotechnologie is het bijvoorbeeld mogelijk geworden om een vroege diagnose te 
stellen bij chronische ziekten en ook zijn hiermee hulpmiddelen voor het gehoor en het zicht 
verbeterd, waardoor de kwaliteit van leven van ouderen hoger kan worden. In het 
NANOEAR-project zijn therapieën ontwikkeld voor aandoeningen van het binnenoor, waarbij 
gebruik is gemaakt van nanodeeltjes die richtbaar, biologisch afbreekbaar en traceerbaar zijn 
en een gecontroleerde afgifte van werkzame stoffen plaatsvindt, wat een radicale verandering 
in de behandelingen van het binnenoor teweeg heeft gebracht. Op het gebied van energie 
worden nanotechnologieën gebruikt voor de ontwikkeling van zeer energie-efficiënte accu’s, 
brandstofcellen en lichtgewicht auto’s, waardoor een koolstofarm vervoersysteem dichterbij 
komt.
Een veilige en verantwoordelijke ontwikkeling van nanotechnologieën was de afgelopen jaren 
het beleid. Hiertoe zijn sinds 2004 ongeveer 40 nano-veiligheidsprojecten gefinancierd, die 
een investering met een totale waarde van 185 miljoen euro vertegenwoordigen (waarvan 130 
miljoen euro uit het budget van het zesde en zevende kaderprogramma). Tot nu toe is er geen 
overtuigend bewijs dat nanomaterialen in het algemeen gevaarlijker zijn dan bestaande 
producten. Er is echter nog steeds onderzoek nodig om vast te stellen of er mogelijk 
gevaarlijke nanomaterialen zijn, de mate waarin mensen en het milieu hieraan worden 
blootgesteld en hoe de risico’s hiervan kunnen worden beheerst. De wetenschappelijke 
resultaten van deze projecten zijn openbaar gemaakt via wetenschappelijke publicaties en de 
jaarlijkse publicatie van de nanosafety cluster compendium
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html).

De Europese Commissie volgt een coherente regelgevingsaanpak, culminerend in de 
voortdurende herziening van het bereik van de bestaande wetgeving op het gebied van 
nanomaterialen. Zij zal laten weten òf en hoe de uitvoering hiervan moet worden aangepast in 
verband met de laatste gevalideerde wetenschappelijke resultaten.

Conclusies
Concluderend kan worden gezegd dat het huidige juridische kader van de EU van de 
vergunning voor GGO’s, samen met de toepasselijke regels en procedures voor GGO-
risicomanagement, als het strengste en uitgebreidste ter wereld wordt beschouwd. Uit het 
gedurende de laatste 25 jaar door de EU gefinancierde bioveiligheidsonderzoek is niet 
gebleken dat GGO’s een groter risico vormen dan conventionele of organische gewassen. Ten 
slotte is aan een klein aantal opvallende voorbeelden te zien dat GGO’s onder bepaalde 
omstandigheden opmerkelijke voordelen kunnen bieden.
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Met betrekking tot geproduceerde nanodeeltjes en nanomaterialen zijn de nieuwe 
technologieën die hier gebruik van maken onlosmakelijk verbonden met nieuwe voordelen die 
ze de samenleving kunnen bieden, maar zoals bij elke nieuwe technologie moet met alle 
mogelijke risico’s adequaat worden omgegaan. Het doel van de huidige aanpak van het 
risicobeheer is te waarborgen dat er effectieve voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen 
de risico's van nieuwe technologieën en te voorkomen dat zich onvoorziene en schadelijke 
gevolgen van innovatieve consumentenproducten en gemanipuleerde producten voordoen.


