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In reactie op verzoek van uw Kamer inzake de WTO-uitspraak over de toelating van 
genetisch gemodificeerde organismen (GMO) in de EU kan ik u, mede namens Minister 
Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Staatssecretaris Van Geel van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het volgende mededelen.  
 
In 2003 zijn de Verenigde Staten, Canada en Argentinië in de WTO een 
geschillenbeslechtingprocedure gestart inzake de toelating van GMO tot de Europese 
markt in de periode 1998 – 2003. De uitspraak waar in uw Kamer aan wordt gerefereerd 
betreft een vertrouwelijk interim rapport van het WTO panel dat zich over deze zaak 
buigt. Een definitief en openbaar rapport wordt pas medio april verwacht.  
 
Tegen deze achtergrond ligt het in de rede thans niet op de inhoud van het 
bovengenoemde interim rapport in te gaan. Allereerst lijkt het me onverstandig 
commentaar te geven op een rapport dat nog niet definitief is; feitelijk betreft het een zaak 
die nog ‘onder de rechter’ is. Daarnaast word ik door het vertrouwelijk karakter van het 
rapport beperkt om uitspraken daarover te doen.   
 
Vanwege het tussentijdse karakter van het interim rapport zijn er momenteel ook geen  
consequenties voor het huidige Europese beleid ten aanzien van GMO.  
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Ik stel daarom voor om uw Kamer nader in te lichten wanneer sprake is van een definitief 
rapport, waarbij de beoordeling van mogelijke consequenties wel kan worden gemaakt.  
 
 
 
 
 

(w.g.) mr. L.J. Brinkhorst 
Minister van Economische Zaken 


