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De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat er bij genetische modificatie van planten geen zeker-
heid bestaat dat alle risico’s van toepassing beheersbaar zijn,

overwegende, dat mogelijk nadelige gevolgen groter zijn indien de modi-
ficatie soortgrenzen (transgenese) overschrijft dan wanneer de modificatie
binnen de soorten blijft (cisgenese),

overwegende, dat naast cisgenese inmiddels nieuwe veredelings-
technieken (hybridisatie) zijn ontwikkeld waarbij van gentechnologie
gebruik wordt gemaakt zonder dat transgene planten tot stand worden
gebracht die ethisch op minder bezwaren stuiten dan transgenese,

overwegende, dat toepassing van dergelijke technieken in de veredeling
kan bijdragen aan een meer duurzame landbouw en aan een grotere
biodiversiteit aan voedselgewassen,

overwegende, dat de huidige octrooiregeling van transgene gewassen de
ontwikkelingslanden in toenemende mate afhankelijk maakt van groot-
schalige agrochemische industrie in de rijke landen en een bedreiging
vormt van bestaande landbouw met een grotere diversiteit aan voedsel-
gewassen,

overwegende, dat het goedkeuringsproces van gg-gewassen in Europa
door EFSA zeer strenge eisen kent,

overwegende, dat op dit moment voor Nederland met name een via
cisgenese verkregen aardappel1 op middellange termijn van belang kan
zijn, vanwege zeer aanzienlijke2 reductie van gewasbeschermingsmid-
delen,

verzoekt de regering,
1. om in Europees verband nadere studie van nieuwe veredelings-
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1 De zogenaamde phytophthoraresistente
aardappel.
2 Mogelijk zelfs tot 50%.
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technieken (o.m. cisgenese1) te bevorderen om na te gaan van welke
veredelingstechnieken een eventueel vereenvoudigd toelatingsregiem
zou kunnen gaan gelden,

2. daarbij te bewaken dat de gangbare – organische of biologische –
voedselketen wordt behouden, zodat daarmee ook de keuzevrijheid
van de consument om ggo-vrij voedsel te kunnen kopen gewaarborgd
blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.
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1 Zoals bijvoorbeeld de phytophthoraresis-
tente aardappel.
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