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Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Juridische Zaken

Afdeling Europees Recht

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Kenmerk: MINBUZA-2017.72699

Aan:

het Hof van Justitie van de

Europese Unie

te Luxemburg

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN

van de Nederlandse regering, ingediend ingevolge artikel 23, tweede alinea, van het

Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie,

in de zaak C-528/16, Confédération paysanne e.a,

In bovengenoemde zaak heeft de Nederlandse regenng, vertegenwoordigd door Mielle

Bulterman en Michelle de Ree, hoofd respectievelijk medewerker van de Afdeling Europees

Recht van de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den

Haag, de eer de volgende opmerkingen onder de aandacht van het Hof te brengen.



I. Inleiding

1. Bij verwijzingsbeslissing van 17 oktober 2016 heeft de Conseil d 'État prejudiciële vragen

gesteld over artikelen 2 en 3 van richtlijn 2001/18 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 (hierna:

richtlijn 2001/18) en over artikel 4 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni

2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen (hierna:

richtlijn 2002/53).

2. In het hoofdgeding vorderen verzoekers de intrekking van een bepaling uit het Franse

wetboek van milieubeheer (D.531-2 van de Code environnement). Deze bepaling sluit

rassen die via mutagenese zijn verkregen, uit van de werkingssfeer van de wettelijke

regels inzake genetisch gemodificeerde organismen (hierna: GGO's). Verzoekers

vorderen ook een moratorium op plantenrassen die door middel van mutagenese tolerant

zijn geworden voor onkruidverdelgers.

3. Verzoekers stellen - voor zover hier relevant - dat de bestreden wettelijke bepaling in

strijd is met richtlijn 2001/18 omdat zij mutagenese omschrijft als een techniek die niet

leidt tot genetische moditicatie. Ook stellen zij dat de bepaling in strijd is met richtlijn

2002/53 omdat de bepaling via mutagenese verkregen organismen vrijstelt van de

verplichting tot opname in de gemeenschappelijke rassenlijst. Tot slot stellen verzoekers

dat de bepaling in strijd is met het voorzorgsbeginsel.

4. Tegen deze achtergrond rijzen vragen over de uitleg, het harmonisatiebereik en de

geldigheid van artikelen 2 en 3 van richtlijn 200l/18 (respectievelijk vragen 1,3 en 4) en

over de uitleg van artikel 4 van richtlijn 2002/53 (vraag 2).

5. Voor de overige feiten en het rechtskader verwijst de Nederlandse regering naar de

verwijzingsbeslissing.



n. Het Nederlandse standpunt

Achtergrond bij de vragen

6. Alvorens op de beantwoording van de prejudiciële vragen in te gaan, hecht de

Nederlandse regering eraan om in te gaan op de achtergrond van het geschil dat voor de

verwijzende rechter aanhangig is.

7. Richtlijn 2001/18 is in 2001 vastgesteld. Deze richtlijn voorziet in de harmonisatie van

de wetgevingen van de lidstaten inzake de doelbewuste introductie van GGO's in het

milieu. Op grond van artikel 3 jo. bijlage I B is de richtlijn niet van toepassing op

organismen die zijn verkregen door middel van de in bijlage I B vermelde genetische

modificatietechnieken. Deze uitsluiting van het toepassingsbereik is gebaseerd op de

reeds bewezen veiligheid van de in bijlage I B genoemde technieken, zo volgt uit

overweging 17 van de considerans bij de richtlijn.

8. Het begrip mutagenese, genoemd in bijlage I B, wordt in de richtlijn niet nader

gedefinieerd. Ten tijde van de inwerkingtreding van de richtlijn bestonden in de praktijk

twee varianten van mutagenese: mutagenese door middel van ioniserende straling en door

middel van chemische mutagentia. In beide varianten worden willekeurige, ongerichte

veranderingen in de DNA-sequentie aangebracht. De organismen met gunstige mutaties

worden vervolgens geselecteerd en verder gekruist. Deze varianten van mutagenese

worden klassieke of willekeurige mutagenese genoemd.

9. Sinds de inwerkingtreding van de richtlijn zijn de technieken verder ontwikkeld en is het

mogelijk geworden om met nieuwe mutagenese technieken gerichtere veranderingen aan

te brengen in de DNA-sequentie. Voorbeelden van deze nieuwe technieken zijn de in de

verwijzingsbeslissing genoemde oligonuc!eotide directed mutagenese ("OOM") of site

directed nuc!ease ("SDN-l") (zie punt 23 van de verwijzingsbeslissing).

I O. Over de vraag of richtlijn 2001/18 van toepassing is op deze nieuwe technieken bestaat

verdeeldheid tussen de lidstaten, met als gevolg een verschillende toepassing van de

richtlijn door lidstaten. Zo zijn er lidstaten die een specifiek koolzaad, gemaakt met de

OOM-techniek, niet als genetisch gemodificeerd beschouwen of als een organisme dat is

uitgezonderd van de richtlijn, terwijl andere lidstaten een andere interpretatie volgen. De



Commissie heeft de bevoegde instanties van de lidstaten gevraagd om, in afwachting van

een nadere verduidelijking van de juridische status van deze technieken, de uitkomsten

van een juridische interpretatie van de richtlijn door de Commissie afte wachten, alvorens

besluiten te nemen over introductie in het milieu van organismen die met nieuwe

plantveredelingstechnieken zijn verkregen.'

11. Volgens de Nederlandse regering zou de Uniewetgever aan deze onzekerheid betreffende

de uitleg en toepassing van richtlijn 200l/18 een einde moeten maken door duidelijkheid

te verschaffen hoe nieuwe plantveredelingstechnieken, waaronder nieuwe gerichte-

mutagenesetechnieken, zich verhouden tot de richtlijn. Het initiatief voor een voorstel

dienaangaande ligt bij de Commissie. De Commissie beraadt zich echter al sinds 2011 -

zonder concreet resultaat - over de juridische status van nieuwe veredelingstechnieken in

relatie tot richtlijn 2001118.

12. Met de voorliggende prejudiciële verwijzing wordt het Hof in essentie gevraagd zich uit

te spreken over de vraag of verplichtingen uit richtlijn 2001/18 en richtlijn 2002/53 van

toepassing zijn op organismen verkregen door middel van de nieuwe gerichte-

rnutagenesetechnieken en zo dit niet het geval is, hoe deze uitleg zich verhoudt tot het

voorzorgsbeginsel.

13. De Nederlandse regering hecht groot belang aan de uitkomst in deze zaak omdat een

uitspraak in deze zaak na jaren van onduidelijkheid en verschillende toepassing door

lidstaten zal zorgen voor duidelijkheid over de juridische interpretatie in de gehele Unie

van artikelen 2 en 3 van richtlijn 2001/18 en van artikel 4 van richtlijn 2002/53 voor wat

betreft klassieke en nieuwe mutagenese-technieken.

De eerste prejudiciële vraag

14. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te weten of de uitzondering

van artikel 3 van richtlijn 2001/18 betrekking heeft op organismen die zijn verkregen met

behulp van alle mutagenesetechnieken, inclusief de onder punt 9 bedoelde nieuwe

technieken, of uitsluitend op organismen die zijn verkregen door middel van de onder

punt 8 bedoelde klassieke technieken van willekeurige mutagenese door straling of

I Zie bijvoorbeeld brief van 15/06/2015 rel' Ares(2015)2495644 en meer recentelijk de brief van de EU
Commissaris dienaangaande van 08/11/20 16ref Ares(20 16)6333135.
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chemische mutagentia, die in praktijk bestonden ten tijde van de vaststelling van het

bepaalde in bijlage I B van de richtlijn.

15. Ten behoeve van de beantwoording van deze vraag stelt de verwijzende rechter eerst de

voorvraag of met mutagenese verkregen organismen GGO's zijn in de zin van artikel 2

van richtlijn 2001118 en in het bijzonder of dit ook geldt voor via nieuwe gerichte-

mutagenesetechnieken verkregen organismen.

16. De Nederlandse regering zal eerst deze voorvraag beantwoorden (punten 17-

30).Vervolgens gaat zij in op de in punt 14 genoemde kernvraag.

Via mutagenese verkregen organismen zijn GGO 's

17. Artikel 2 van richtlijn 2001/18 defmieert een GGO als volgt:

"een organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetische

materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en/ofnatuurlijke

recombinatie niet mogelijk is. Volgens deze definitie:

(I) vindt in elk geval genetische modijicatie plaats indien een van de in bijlage I A, deel

1, genoemde technieken wordt toegepast;

b) worden de in de bijlage IA, deel 2. genoemde technieken niet beschouwd als technieken

die tot genetische modificatie leiden ...

18. Het genetisch materiaal van een organisme dat is verkregen door mutagenese, is volgens

de Nederlandse regering veranderd op een wijze als bedoeld in voornoemde definitie van

artikel 2.

19. Dat geldt allereerst voor de hierboven (punt 8) beschreven vormen van klassieke of

willekeurige mutagenese waarbij door middel van ioniserende straling of door middel van

chemische mutagentia willekeurige, ongerichte veranderingen in de DNA-sequentie

worden aangebracht en vervolgens de organismen met gunstige mutaties worden

geselecteerd en verder worden gekruist.



20. Deze technieken zorgen immers voor een verandering van het genetisch materiaal "op

een wijze welke van nature door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet

mogelijk is" in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001118.

21. Hetzelfde geldt voor nieuwe gerichte-mutagenesetechnieken. Deze technieken

verschillen weliswaar van de klassieke mutagenesetechnieken die in praktijk bestonden

ten tijde van de totstandkoming van de richtlijn, doordat zij gerichtere mutaties in een gen

kunnen aanbrengen, maar hebben eveneens een verandering van het genetisch materiaal

tot gevolg in de zin van artikel 2, zodat deze als genetische modificatietechnieken moeten

worden beschouwd.

22. Alle organismen die door middel van mutagenese zijn verkregen zijn dus GGO's in de

zin van artikel 2 richtlijn 2001118.

23. Daarbij komt dat volgens artikel 2 in ieder geval van genetische modificatie sprake is

indien een techniek genoemd in bijlage IA, deel Iwordt toegepast. Mutagenese is een

techniek die naar het oordeel van de Nederlandse regering valt onder bijlage 1 A, deel I.

De woorden "onder andere" in de aanhef van dit deel, duiden erop dat het hier een niet-

limitatieve opsomming van technieken betreft.

24. Mutagenese wordt verder niet uitgesloten in bijlage I A, deel 2. Dit deel heeft betrekking

op "technieken die niet worden geacht te leiden tot genetische modificatie". In de

genoemde opsomming van drie technieken, is mutagenese niet vermeld. Deze

opsomming is volgens de Nederlandse regering een uitputtende opsomming. Uit het

gegeven dat mutagenese niet in deze opsomming is opgenomen, volgt eveneens dat

mutagenese een GGO-techniek is.

25. Dat mutagenese als zodanig een techniek is die leidt tot genetische modificatie volgt ook

uit de gecombineerde lezing van artikel 3, bijlage I B en bijlage I A, deel 2 van richtlijn

2001/18.

26. Artikel 3 van richtlijn 2001/18 bepaalt dat de richtlijn niet van toepassing IS op

organismen die zijn verkregen met behulp van de "in bijlage / B vermelde genetische

inoditicatietechnieken", Zo ook heeft bijlage I B naar zijn letterlijke tekst betrekking op

"oenetische modilicatietechnieken waarbij organismen worden verkregen die van de

richtlijn worden uitgesloten".
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27. Tot deze technieken behoort" 1. Mutagenese".

28. Uit de bewoordingen van artikel 3 en bijlage I B volgt dus dat mutagenese een techniek

is die leidt tot genetische modificatie. Ook hier merkt de Nederlandse regering voor alle

duidelijkheid op dat deze conclusie in haar visie ook geldt voor de nieuwe gerichte-

mutagenesetechnieken zoals OOM of SDN-l. Zulks omdat het begrip mutagenese niet is

gedefinieerd en de richtlijn geen onderscheid maakt tussen nieuwe en klassieke vormen

van mutagenesetechnieken.

29. Uit het voornoemde volgt dat zowel de klassieke mutagenesetechnieken als de nieuwe

gerichte-mutagenesetechnieken, genetische modificatie technieken zijn waarmee GGO's

worden verkregen.

30. Dit betekent dat de vraag opkomt of de uitzondering van artikel 3 van richtlijn 2001118

geldt voor GGO's die worden verkregen met behulp van nieuwe gerichte-

mutagenesetechnieken. Daar wordt in het nu volgende op ingegaan.

Geldt de uitzondering van artikel 3 voor nieuwe gerichte-mutagenesetechnieken?

31. Op GGO's, verkregen door middel van mutagenese, is de richtlijn ingevolge artikel 3 en

bijlage I B niet van toepassing. Dit geldt krachtens de aanhef van bijlage I Buitsluitend

voor zover bij mutagenese "geen andere recombinant-nucieïnezlIurmoleculen of

genetisch gemodificeerde organismen worden gebruikt dan met behulp van een of meer

van de [in bijlage 1 B genoemde. wijziging door gem.] technieken/methoden zijn

vervaardigd" .

32. De verwijzende rechter wenst te vernemen of deze uitzondering voor GGO's die door

middel van mutagenese zijn verkregen ook van toepassing is op GGO's die zijn verkregen

door middel van een van de nieuwe gerichte-mutagenesetechnieken.

33. Volgens de Nederlandse regering zijn er bij de beantwoording van deze vraag twee

benaderingen mogelijk. Zij zal beide benaderingen hieronder uiteenzetten en

beargumenteren. Zij refereert zich evenwel aan het oordeel van het Hof wat betreft de

vraag welke van deze benaderingen de juiste is.



Standpunt A: bijlage I B kan niet worden toegepast op nieuwe gerichte-mutagenese

technieken

34. Er zijn volgens de Nederlandse regering gronden om te betogen dat bijlage I B alleen van

toepassing is op de ten tijde van de totstandkoming van de richtlijn in praktijk bestaande

technieken, en dat zij niet kan worden toegepast op technieken die niet in de praktijk

bestonden toen de richtlijn tot stand werd gebracht. De argumenten ter onderbouwing van

dit standpunt zijn de volgende.

35. De uitzondering van artikel 3 jo. bijlage I B van richtlijn 2001118 heeft tot doel om GGO's

die tot stand zijn gebracht met technieken die reeds hun veiligheid hadden bewezen uit te

zonderen van de verplichtingen van de richtlijn mits deze voldoen aan de vereisten als

genoemd in de aanhef van bijlage I B als voorwaarde voor de toepassing van de bijlage.

Deze uitzondering op basis van de reeds bewezen veiligheid volgt uit overweging 17 van

de considerans bij de richtlijn.

36. Ten tijde van de totstandkoming van de richtlijn waren nieuwe gerichte-

mutagenesetechnieken die een verandering van het genetisch materiaal aanbrengen door

meer gerichte mutaties in een gen nog niet in een dusdanig stadium van ontwikkeling dat

ze praktisch konden worden toegepast.

37. Met dergelijke technieken heen de EU-wetgever dus geen rekening kunnen houden, en

cr kan dan ook niet worden aangenomen dat de EU-wetgever de bedoeling had deze

nieuwe technieken onder bijlage I B te laten vallen.

38. Deze conclusie dringt zich mede op tegen de achtergrond van de doelstelling van bijlage

I B. Doelstelling is immers technieken die hun veiligheid hebben bewezen uit te zonderen

van de verplichtingen van richtlijn 200 lIJ8.

39. De vraag of een techniek voldoende veilig is om binnen de reikwijdte van bijlage I B te

kunnen vallen vergt niet alleen een juridische, maar ook een - op wetenschappelijk

onderzoek - gebaseerde beleidskeuze die niet door de rechter, maar door de EU-wetgever

gemaakt dient te worden.
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-1-0. Geconcludeerd zou dan moeten worden dat zogenaamde nieuwe gerichte-

mutagenesetechnieken niet vallen onder bij lage I B van richtlijn 2001/18.

Standpunt B: nieuwe technieken kunnen onder de uitzondering van artikel 3 vallen

-1-1. Volgens de Nederlandse regering is ook een benadering mogelijk die leidt tot de conclusie

dat nieuwe gerichte-mutagenesetechnieken wel kunnen vallen onder de uitzondering van

artikel 3 jo. bijlage I B, mits aan de vereisten als genoemd in de aanhef van bijlage I B

als voorwaarden voor de toepassing van de bijlage is voldaan en de veiligheid ervan is

bewezen.

42. Het begrip mutagenese wordt nergens in de richtlijn gedefinieerd. Dat betekent dat er

geen redenen zijn om nieuwe gerichte-mutagenesetechnieken al bij voorbaat uit te sluiten

van de uitzondering van artikel 3. '!>

43. Teneinde een techniek daadwerkelijk onder de uitzondering van artikel 3 te kunnen laten

vallen is het uiteraard noodzakelijk dat aan alle voorwaarden voor de toepassing van

bijlage I B is voldaan. Een eerste voorwaarde is dat er sprake is van mutagenese. Een

tweede voorwaarde is dat bij het verkrijgen van organismen geen andere recombinant-

nucleïnezuurmoleculen of genetisch gemodificeerde organismen worden gebruikt dan

recombinant-nucleïnezuurrnoleculen of genetisch gemodificeerde organismen die met

behulp van de in bijlage I B genoemde technieken of methoden zijn vervaardigd.

44. Een derde voorwaarde volgt uit overweging 17 van de considerans bij richtlijn 2001/18.

In deze overweging is de ratio achter de uitzondering van artikel 3 opgenomen, namelijk

dat de richtlijn niet van toepassing dient te zijn op organismen die zijn verkregen zijn

door bepaalde technieken die bij wege van overeenkomst in een aantal

toepassingsgevaIlen zijn gebruikt en hun veiligheid reeds hebben bewezen. Hieruit volgt

dat alleen gerichte mutagenesetechnieken die hun veiligheid reeds hebben bewezen onder

de uitzondering van artikel 3 vallen.

-1-5. De technische en veiligheidsvoorwaarden uit bijlage I B dienen binnen de Europese Unie

op uniforme wijze te worden uitgelegd en toegepast. De vraag of een bepaalde techniek

binnen de reikwijdte van bijlage I B valt dient immers binnen de gehele Unie op dezelfde

wijze te worden beantwoord. In het navolgende gaat de Nederlandse regering daarom in
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op de wijze waarop de technische en veiligheidsvoorwaarden uit bijlage I B dienen te

worden uitgelegd en toegepast. Daarbij zal de Nederlandse regering, voor zover mogelijk

op basis van de haar bekende informatie, ook uiteenzetten of aan deze voorwaarden is

voldaan met betrekking tot de specifiek in de verwijzingsuitspraak genoemde nieuwe

gerichte-mutagenesetechnieken, namelijk ODM en SDN-l.

Technisch criterium I: de eis dat sprake is van "mutagenese" voor de toepassing van

bijlage IB

46. Een eerste voorwaarde om een nieuwe gerichte-mutagenesetechniek als uitgezonderd

onder artikel 3 jObijlage I B te beschouwen, is dat er sprake moet zijn van mutagenese.

47. Zoals hierboven aangegeven, kent de richtlijn geen definitie van mutagenese. Volgens de

Nederlandse regering dient, om te bepalen of een bepaalde techniek als mutagenese kan

worden beschouwd, uitgegaan te worden van de heersende wetenschappelijke

opvattingen over wat onder mutagenese wordt verstaan.

48. De Nederlandse regering wijst erop dat niet alle nieuwe genetische modificatietechnieken

als mutagenese kunnen worden beschouwd.

49. In punt 23 van de verwijzingsbeslissing worden .'nieuwe gerichte-

mutagenesetechnieken " niet gedefinieerd. Wel worden twee vormen ervan beschreven.

namelijk "oligonucleotide gerichte mutagenese (ODM)" en "nuclease gerichte

mutagenese (SDN) ". Daarbij worden, blijkens de verwijzingsbeslissing, verschillende

soorten eiwitten worden gebruikt (zinkvingemucleasen, TALEN, CRlSPR-Cas9), die in

staat zijn om het DNA te knippen of te veranderen.

50. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in de documenten over nieuwe technieken

van de Commissie en bevoegde autoriteiten onder richtlijn 2001118, worden nieuwe

technieken op uiteenlopende wijzen gegroepeerd. De Nederlandse regering stelt vast dat

beide in de verwijzingsbeslissing genoemde "nieuwe gerichte-mutagenesetechnieken"

(OOM en SDN) ook als afzonderlijke (groepen van) technieken worden beschreven.

)



51. Daarvoor zij verwezen naar onder andere de website van de Europese Commissie-

openbare rapporten van het Joint Research Centre van de Europese Commissie',

rapporten van het Europese Voedselveiligheidsagentschap EFSA 4 en ook het eindrapport

van de Europese Werkgroep van experts inzake nieuwe technieken. Deze werkgroep is

door de bevoegde autoriteiten onder richtlijn 2001118 in oktober 2007 ingesteld en heeft

over nieuwe technieken in 2012 haar eindrapport' uitgebracht.

52. Uit die documenten blijkt dat OOM als een vorm van mutagenese wordt beschreven en

als zodanig wordt beschouwd. SDN-technieken worden echter doorgaans niet als een

vorm van mutagenese maar als een eigenstandige genetische modificatietechniek

beschreven. Over SDN wordt wel gesteld dat het soortgelijke mutaties kan opleveren als

mutaties die met behulp van mutagenese worden verkregen.

53. Het bovenstaande betekent derhalve dat niet zonder meer gesteld kan worden dat alle

technieken waar de verwijzingsbeslissing onder punt 23 naar verwijst zonder meer als

vormen van mutagenese kunnen worden beschouwd.

54. Ten aanzien van OOM is de Nederlandse regering van mening dat dit het geval is. Ten

aanzien van SDN-technieken, waarvoor de verwijzingsbeslissing zich overigens beperkt

tot SDN-1, zou dit wetenschappelijk kunnen worden beargumenteerd maar de

Nederlandse regering stelt vast dat die techniek doorgaans niet als mutagenesetechnieken

wordt omschreven.

55. Wanneer deze informatie niet door anderen in deze procedure voor het Hof van Justitie

naar voren wordt gebracht, is het aan de partij die zich voor de nationale rechter op de

toepasselijkheid van bijlage I B op SDN-I beroept, om de wetenschappelijke

onderbouwing aan te leveren dat die techniek als mutagenese kan worden beschouwd.

2 http://ec.europa.euifood/plantlgmo/legislationlplant breeding en.
J Ibidem,
j Ibidem.
; http://www.scemneliit.ee/wp-content/uploads/2011/[ I/esa 12.0029.pdf.
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Technisch criterium 2: de eis betrejfende het gebruik van recombinant-

nucleïnezuurmoleculen ofgenetisch gemodificeerde organismen voor de toepassing van

bijlage I B

56. De technische voorwaarde uit de aanhef van bijlage I B luidt dat bij het verkrijgen van

organismen geen andere recombinant-nucleïnezuurmoleculen of genetisch

gemodificeerde organismen gebruikt mogen worden dan recombinant-

nucleïnezuurmoleculen of genetisch gemodificeerde organismen die met behulp van de

in bijlage I B genoemde technieken of methoden zijn vervaardigd.

57. De beantwoording van de vraag of aan dit technische criterium is voldaan vergt een

technische beoordeling. Er dient volgens de Nederlandse regering een voldoende

wetenschappelijke onderbouwing te zijn om te kunnen concluderen dat aan dit technische

criterium is voldaan. Deze wetenschappelijke onderbouwing kan bijvoorbeeld blijken uit

rapporten van Europese wetenschappelijke instanties zoals EFSA. Nationale

wetenschappelijke rapporten kunnen ook relevant zijn om vast te stellen of er sprake is

van een voldoende wetenschappelijke onderbouwing.

58. Voor OOM kan volgens de Nederlandse regering worden geconcludeerd dat aan deze

technische voorwaarde is voldaan. Voor dit standpunt kan onder meer het rapport van de

onder punt 51 genoemde Technische EU-werkgroep als onderbouwing worden

beschouwd.

59. Wat betreft SDN-l merkt de Nederlandse regering op dat afhankelijk van de wijze waarop

Je techniek wordt toegepast, er zowel sprake kan zijn van wel of juist geen gebruik van

andere recombinant-nucleïnezuurmoleculen dan welke met behulp van een of meer van

de in bijlage I B genoemde technieken/methoden zijn vervaardigd.

60. Volgens de Nederlandse regering kan SDN-I onder bijlage I B vallen. mits er een

voldoende wetenschappelijke onderbouwing is om te concluderen dat het gaat om een

toepassing waarbij er geen sprake is van andere recombinant-nucleïnezuurmoleculen dan

welke met behulp van een of meer van de in bijlage I B genoemde technieken/methoden

zijn vervaardigd.

61. De Nederlandse regering beschikt niet over informatie om te kunnen concluderen of in

het geschil voor de verwijzende rechter aan deze voorwaarde is voldaan. Wanneer deze

I I



informatie niet door anderen in deze procedure voor het Hofvan Justitie naar voren wordt

gebracht is het aan de partij die zich voor de nationale rechter op de toepasselijkheid van

bijlage I B op SDN-I beroept om deze wetenschappelijke onderbouwing aan te leveren.

Veiligheidscriterium voor de toepassing van bijlage I B

62. Volgens de Nederlandse regering kan het criterium dat alleen veilige technieken onder

bijlage I B vallen aldus worden uitgelegd dat hiervan onder meer sprake is als voor de

technieken vaststaat dat ze niet meer risico' s met zich meebrengen dan traditionele

veredeling. Artikel 1 van de richtlijn bepaalt dat het doel van de richtlijn is om,

overeenkomstig het voorzorgsbeginsel, de onderlinge aanpassing van de wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten en de bescherming van de

volksgezondheid en het milieu te bewerkstelligen voor de in dat artikel genoemde

handelingen. Voor een uitzondering van de verplichtingen op grond van artikel 3 jo.

bijlage I B kan dus alleen sprake zijn voor technieken waarvan die veiligheid vaststaat.

63. Dat volgt ook uit overweging 17 van de considerans bij richtlijn 2001118, waarin staat

vermeld dat de richtlijn niet van toepassing dient zijn op organismen die zijn verkregen

door technieken die hun veiligheid reeds hebben bewezen.

64. Bij de totstandkoming van richtlijn 2001/18 is mutagenese in bijlage I Bopgenomen

omdat de destijds in praktijk bestaande toepassingen ervan voldoende veilig waren. De

veiligheid van klassieke mutagenese was dus reeds bewezen ten tijde van de

totstandkoming van de richtlijn, blijkend uit de ervaringen met het gebruik van die

technieken, die toen al tientallen jaren in praktijk werd toegepast. .

65. Volgens de Nederlandse regering kan de veiligheid overigens niet alleen bewezen worden

door een jarenlange veilige toepassing, maar ook wanneer dit volgt uit een

risicobeoordeling of een wetenschappelijke analyse van een techniek.

66. Daarbij is volgens de Nederlandse regering van belang dat de conclusies over de

veiligheid van de techniek voldoende wetenschappelijke onderbouwd zijn, bijvoorbeeld

blijkend uit een rapportage van EFSA. Nationale rapportages kunnen ook relevant zijn

om vast te stellen of er sprake is van een voldoende wetenschappelijke onderbouwing.
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67. Wat betreft de veiligheid van OOM en SON-I merkt de Nederlandse regering op dat het

onder punt 51 genoemde rapport van de Technische EU-werkgroep weliswaar een

wetenschappelijke onderbouwing biedt maar niet kan worden beschouwd als conelusief

dat deze technieken even veilig zijn als klassieke mutagenese technieken. Immers het

mandaat van die werkgroep" sloot uitdrukkelijk uit dat de werkgroep een oordeel over

veiligheid zou geven.

68. Wat betreft SDN-I merkt de Nederlandse regering eveneens op dat zij niet bekend is met

informatie op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat er een voldoende

wetenschappelijke onderbouwing is voor de opvatting dat deze techniek even veilig is als

klassieke mutagenese technieken.

69. Wanneer deze informatie niet door anderen in deze procedure voor het Hof van Justitie

naar voren wordt gebracht, is het aan de partij die zich voor de nationale rechter op de

toepasselijkheid van bijlage I B op SDN-I en OOM beroept om deze wetenschappelijke

onderbouwing aan te leveren.

Conclusie

70. Op grond van het voorgaande concludeert de Nederlandse regering dat OOM en SON-I

alleen onder de uitzondering van artikel 3 jo. bijlage I B kunnen vallen als er een

voldoende wetenschappelijke onderbouwing kan worden gegeven aan de opvatting dat

aan de technische en veiligheidscriteria van bijlage I B is voldaan.

De tweede prejudiciële vraag

71. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of via mutagenese

verkregen rassen zijn te beschouwen als genetisch gemodificeerde rassen in de zin van

artikel 4, lid 4, van richtlijn 2002/53. Indien dat het geval is, vallen deze rassen onder de

verplichtingen van richtlijn 2002/53.

72. Volgens de Nederlandse regering is dit inderdaad het geval. Artikel 4 van richtlijn

2002/53 heeft immers betrekking op "genetisch gemodificeerde rassen in de zin van

artikel 2. plinten 1 en 2 van [richtlijn 2001/18}". Deze bepaling verwijst dus uitsluitend

"Doe. Nr. ENV/08/26, ENV B3/AN 0(2008)
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naar de detinitiebepaling van GGO's in artikel 2 van richtlijn 2001/18. Zodra een ras deze

detinitie vervult, gelden de verplichtingen van artikel 4 van richtlijn 2002/53 voor dit ras.

73. Zoals onder de eerste vraag is toegelicht, zijn volgens de Nederlandse regering

organismen die via mutagenese zijn verkregen, GGO's in de zin van artikel 2 van richtlijn

2001/18. Dit geldt volgens de Nederlandse regering evengoed wanneer het organisme een

ras is. Een via mutagenese verkregen ras is volgens de Nederlandse regering dus een GGO

in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001118.

74. De Nederlandse regering concludeert dat via mutagenese verkregen rassen ZIJn te

beschouwen als genetisch gemodificeerde rassen in de zin van artikel 4, lid 4, van richtlijn

2002/53. Bijgevolg zijn de verplichtingen van artikel 4, lid 4, van richtlijn 2002/53 van

toepassing op deze rassen.

De derde prejudiciële vraag

75. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te weten of artikel 3 van

richtlijn 2001/18 eraan in de weg staat dat lidstaten organismen waarop de richtlijn niet

van toepassing is, onderwerpen aan de verplichtingen van de richtlijn of eventuele andere

verplichtingen.

76. Artikel 3 bepaalt dat de richtlijn niet van toepassing is op organismen die zijn verkregen

door middel van de in bijlage I B vermelde genetische moditicatietechnieken. Deze

bepaling staat eraan in de weg dat lidstaten de verplichtingen van de richtlijn alsnog

toepassen op organismen die zijn verkregen door middel van de in bijlage IB vermelde

genetische modificatie technieken. Het nuttig effect van de uitzondering van artikel 3 zou

immers geheel worden tenietgedaan wanneer lidstaten de vrijheid zouden hebben om de

verplichtingen van de richtlijn toe te passen op deze vrijgestelde organismen.

77. Een dergelijke uitleg zou ook niet stroken met de ratio achter deze uitzondering, namelijk

dat de verplichtingen van de richtlijn niet dienen te gelden voor organismen die zijn

verkregen door technieken die hun veiligheid reeds hebben bewezen.

78. Op grond van het voorgaande is de Nederlandse regering van oordeel dat artikel 3 er aan

in de weg staat dat lidstaten GGO' s die buiten het toepassingsbereik van de richtlij n vallen

aan de verplichtingen van de richtlijn onderwerpen.
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79. Voor overige maatregelen die een lidstaat wenst te nemen met betrekking tot niet onder

de richtlijn vallende GGO's, meent de Nederlandse regering dat dergelijke maatregelen

geoorloofd zijn voor zover eventuele andere toepasselijke bepalingen van Unierecht

(bijvoorbeeld de Verdragsvrijheden of andere secundaire regelgeving zoals richtlijn

2002/53) hiertoe de ruimte laten.

De vierde prejudiciële vraag

80. Met zijn vierde vraag vraagt de verwijzende rechter in essentie het Hofzich uit te spreken

over de geldigheid van de artikelen 2 en 3, en van bijlagen 1A en 1B van richtlijn 2001/18,

voor zover deze bepalingen via nieuwe mutagenesetechnieken verkregen GGO's

uitsluiten van het toepassingsbereik van richtlijn 2001118. Daarbij vraagt de verwijzende

rechter de richtlijn te toetsen aan het in artikel 191. lid 2 VWEU neergelegde

voorzorgsbeginsel.

81. Deze vraag is alleen relevant indien het Hof in antwoord op vraag 1 zou oordelen dat

bijlage I B kan worden toegepast op nieuwe gerichte mutagenese technieken. Voor dat

geval wenst de Nederlandse regering het volgende naar voren te brengen.

82. Volgens de Nederlandse regering is de geldigheid van de artikelen 2 en 3. en van bijlagen

I A en I B van richtlijn 200 1118niet in het geding.

83. Een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van de uitsluiting van artikel 3 van de

richtlijn is immers dat een techniek zijn veiligheid heeft bewezen (zie hierboven bij de

beantwoording van vraag 1, de punten 62-69).

84. Uit het voorgaande volgt dat geconcludeerd kan worden dat van strijd met het

voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 191, lid 2 VWEU geen sprake kan zijn.
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f1I. Conclusie

S5. De Nederlandse regering geeft het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te

beantwoorden:

I. De Nederlandse regering refereert zich aan het oordeel van het Hof

2. Via mutagenese verkregen rassen zijn te beschouwen als genetisch gemodificeerde

rassen in de zin van artikel 4. lid 4. van richtlijn 2002/53. Bijgevolg zijn de

verplichtingen van artikel 4. lid 4. van richtlijn 2002/53 van toepassing op deze

rassen.

J. Artikel 3 van richtlijn 2001118 staat eraan in de weg dat lidstaten de verplichtingen

van richtlijn 2001118 toepassen op GGO's die vallen onder de uitzondering van

artikel 3jo. bijlage IB.

4. De artikelen 2 en 3. en van bijlagen IA en 1B van richtlijn 2001118 zijn geldig.

Mielle Bulterman Michelle de Ree

Gemachtigden

Den Haag, 27 januari 2017
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