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Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van 
de Commissie tot vernieuwing van de vergunning voor het in de handel brengen van 
producten houdende, bestaand uit of geproduceerd met genetisch gemodificeerde maïs 
1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(D060917/01 – 2019/2604(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × NK603 
(DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad (D060917/01),

– Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders1, en 
met name artikel 11, lid 3, en artikel 23, lid 3,

– gezien de stemming van 7 maart 2019 in het Permanent Comité voor de voedselketen en 
de diergezondheid als bedoeld in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1829/2003, die 
geen advies heeft opgeleverd,

– gezien de artikelen 11 en 13 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren2,

– gezien het advies dat op 20 juni 2018 door de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) is goedgekeurd en op 25 juli 2018 is gepubliceerd3,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten 
de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren 
(COM(2017)0085, COD(2017)0035),

– gezien zijn eerdere resoluties waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het verlenen van 
vergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen4,

1 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
2 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
3 Ggo-panel van de EFSA, 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 x 
NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008). 
EFSA Journal 2018; 16(7):5347. 
4 – Resolutie van 16 januari 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het in de handel 
brengen voor de teelt, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een 
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– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien artikel 106, leden 2 en 3, van zijn Reglement,

A. overwegende dat bij Beschikking 2007/703/EG van de Commissie5 een vergunning 

maisproduct (Zea mays L., lijn 1507), genetisch gemodificeerd met het oog op resistentie tegen bepaalde 
schadelijke schubvleugelige insecten (PB C 482 van 23.12.2016, blz. 110).
– Resolutie van 16 december 2015 over Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279 van de Commissie van 4 december 
2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × T25 (PB C 399 van 
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24.11.2017, blz. 71). 
– Resolutie van 3 februari 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 × MON 89788 (PB C 35 van 31.1.2018, blz. 19). 
– Resolutie van 3 februari 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 (PB C 35 van 31.1.2018, blz. 17). 
– Resolutie van 3 februari 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 (MST-FGØ72-2) (PB C 35 van 31.1.2018, blz. 15). 
– Resolutie van 8 juni 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, en genetisch 
gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van die "events" (PB C 86 van 
6.3.2018, blz. 108). 
– Resolutie van 8 juni 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende het in de 
handel brengen van een genetisch gemodificeerde anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn SHD-27531-4) (PB C 86 
van 6.3.2018, blz. 111). 
– Resolutie van 6 oktober 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de 
verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen voor aanplanting van zaad van de genetisch 
gemodificeerde mais MON 810 (PB C 215 van 19.6.2018, blz. 76). 
– Resolutie van 6 oktober 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten van de genetisch gemodificeerde mais MON 810 
(PB C 215 van 19.6.2018, blz. 80). 
– Resolutie van 6 oktober 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende het in de 
handel brengen voor aanplanting van zaad van de genetisch gemodificeerde mais Bt11 (PB C 215 van 19.6.2018, 
blz. 70). 
– Resolutie van 6 oktober 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende het in de 
handel brengen voor aanplanting van zaad van de genetisch gemodificeerde mais 1507 (PB C 215 van 19.6.2018, 
blz. 73). 
– Resolutie van 6 oktober 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (PB C 215 van 
19.6.2018, blz. 83). 
– Resolutie van 5 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, en genetisch 
gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de "events" Bt11, 59122, 
MIR604, 1507 en GA21, ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB C 298 van 23.8.2018, blz. 34). 
– Resolutie van 17 mei 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais DAS-40278-9, overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB C 307 van 30.8.2018, blz. 71). 
– Resolutie van 17 mei 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen GHB119 (BCS-GHØØ5-8), overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB C 307 van 30.8.2018, blz. 67). 
– Resolutie van 13 september 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van 
een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja DAS-68416-4, overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB C 337 van 20.9.2018, blz. 54). 
– Resolutie van 4 oktober 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja FG72 × A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) 



RE\1180223NL.docx 5/11 PE637.652v01-00

NL

nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB C 346 van 27.9.2018, blz. 55). 
– Resolutie van 4 oktober 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6, overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB C 346 van 27.9.2018, blz. 60). 
– Resolutie van 24 oktober 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de 
verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit 
of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB C 346 van 27.9.2018, blz. 122). 
– Resolutie van 24 oktober 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van 
een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB C 346 van 27.9.2018, blz. 127). 
– Resolutie van 24 oktober 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van 
een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-
8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) en MON 88302 × Rf3 (MON-
883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB C 346 van 27.9.2018, blz. 133). 
– Resolutie van 1 maart 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de 
verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit 
of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7), overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0051). 
– Resolutie van 1 maart 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-
7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), en genetisch gemodificeerde mais die van twee van de 
transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineert, en tot intrekking van Besluit 
2010/420/EU (Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0052). 
– Resolutie van 3 mei 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de verlenging 
van de vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met 
de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 
(Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0197). 
– Resolutie van 30 mei 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de 
verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit 
of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9), overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders (Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0221).
– Resolutie van 30 mei 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch 
gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de "events" 1507, 59122, 
MON 810 en NK603, en tot intrekking van Beschikkingen 2009/815/EG, 2010/428/EU en 2010/432/EU, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0222).
– Resolutie van 24 oktober 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van 
de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) 
krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0416).
– Resolutie van 24 oktober 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van 
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werd verleend voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die 
geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde 
mais 1507 × NK603; overwegende dat de vergunning ook betrekking heeft op het in de 
handel brengen van andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die geheel of 
gedeeltelijk bestaan uit mais 1507 × NK603, voor dezelfde gebruiksdoeleinden als 
andere mais, met uitzondering van de teelt;

B. overwegende dat Pioneer Overseas Corporation en Dow AgroSciences Europa op 
20 oktober 2016 namens respectievelijk Pioneer Hi-Bred International Inc. en Dow 
AgroSciences LLC overeenkomstig de artikelen 11 en 23 van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 een gezamenlijke aanvraag hebben ingediend bij de Commissie voor de 
verlening van die vergunning;

C. overwegende dat de EFSA overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van Verordening (EG) 

een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 en 59122 combineert, en tot intrekking van Besluit 2011/366/EU (Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0417).
– Resolutie van 31 januari 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van 
Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van 
diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0057).
– Resolutie van 31 januari 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0058).
– Resolutie van 31 januari 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0059).
– Resolutie van 31 januari 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0060).
– Resolutie van 13 maart 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0196).
– Resolutie van 13 maart 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9) overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0197).
– Resolutie van 13 maart 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 en subcombinaties Bt11 × 
MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 en MIR162 × 1507 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 
van het Europees Parlement en de Raad (Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0198).
5 Beschikking 2007/703/EG van de Commissie van 24 oktober 2007 tot verlening van een vergunning voor het in 
de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch 
gemodificeerde mais 1507×NK603 (DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 285 van 31.10.2007, blz. 47).



RE\1180223NL.docx 7/11 PE637.652v01-00

NL

nr. 1829/2003 op 25 juli 2018 een positief advies over deze aanvraag heeft uitgebracht;

D. overwegende dat de EFSA in haar advies stelt dat het literatuuronderzoek door de 
aanvragers 120 publicaties heeft opgeleverd, en dat de aanvragers na toepassing van 
vooraf door henzelf vastgelegde toelatings- en opnamecriteria slechts één van deze 
publicaties – een advies van het EFSA-panel voor genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo-panel van de EFSA) – als relevant beschouwden;

E. overwegende dat de EFSA van mening was dat het literatuuronderzoek door de 
aanvragers in de toekomst voor verbetering vatbaar was, maar desondanks zelf geen 
systematisch literatuuronderzoek heeft uitgevoerd en zich heeft beperkt tot de 
beoordeling van het door de aanvragers verrichte literatuuronderzoek, en overwegende 
dat de EFSA op basis hiervan heeft besloten dat er geen nieuwe publicaties zijn 
geïdentificeerd waarin eventuele problemen voor de veiligheid worden aangekaart;

F. overwegende dat de EFSA zich ook voor de andere te beoordelen elementen (onder 
meer bio-informatica-gegevens en monitoring na het in de handel brengen) en voor de 
globale beoordeling eenvoudigweg beperkt tot de informatie die de aanvragers 
verstrekken, hetgeen als gevolg heeft dat de EFSA de beoordeling van de aanvragers 
overneemt;

G. overwegende dat de EFSA haar advies heeft goedgekeurd in de veronderstelling dat de 
DNA-sequentie van de twee transformatiestappen in de genetisch gemodificeerde mais 
NK603 x MON 810 identiek is aan de sequentie van de oorspronkelijk beoordeelde 
transformatiestappen; overwegende dat deze veronderstelling niet lijkt te berusten op 
door de aanvragers verstrekte gegevens of door de aanvragers verstrekt bewijsmateriaal, 
maar simpelweg op een verklaring van de aanvragers;

H. overwegende dat de EFSA erkent dat in de door de aanvragers voorgestelde jaarlijkse 
milieumonitoringverslagen na het in de handel brengen voornamelijk sprake is van 
algemeen toezicht op ingevoerd genetisch gemodificeerd plantenmateriaal; 
overwegende dat er volgens de EFSA verdere discussie nodig is met aanvragers en 
risicobeheerders over de praktische uitvoering van de milieumonitoringverslagen na het 
in de handel brengen, onder meer in verband met het verzamelen van reële gegevens 
inzake blootstelling en/of negatieve gevolgen, naar analogie van wat er gebeurt in 
bestaande monitoringsystemen;

I. overwegende dat de genetisch gemodificeerde mais 1507 × NK603 het cry1F-gen tot 
expressie brengt, dat bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke schubvleugelige 
insecten, evenals het pat-gen en het cp4-epsps-gen, die de mais tolerant maken voor 
respectievelijk op glufosinaat-ammonium gebaseerde en op glyfosaat gebaseerde 
herbiciden;

J. overwegende dat genetisch gemodificeerde Bt-gewassen het insecticidetoxine tot 
expressie brengen in elke cel gedurende de gehele levensduur, ook in de delen die door 
mensen en dieren worden geconsumeerd; overwegende dat uit diervoederonderzoeken 
blijkt dat genetisch gemodificeerde Bt-gewassen toxische effecten kunnen hebben6; 

6 Zie bijvoorbeeld El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological 
Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG). Journal of American 
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overwegende dat er is aangetoond dat het Bt-toxine in genetisch gemodificeerde 
gewassen aanzienlijk verschilt van het Bt-toxine dat in de natuur voorkomt7; 
overwegende dat er bezorgdheid bestaat in verband met de mogelijkheid dat de 
doelwitorganismen (schadelijke schubvleugelige insecten) Cry-eiwitresistent worden, 
hetgeen gewijzigde praktijken voor de bestrijding van schadelijke organismen tot 
gevolg kan hebben in de landen waar de maissoort wordt gekweekt;

K. overwegende dat glufosinaat is ingedeeld als toxisch voor de voortplanting en derhalve 
onder de uitsluitingscriteria valt van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad8; overwegende dat de goedkeuring van glufosinaat op 31 juli 
2018 is verstreken9;

L. overwegende dat nog altijd niet alle vragen over de kankerverwekkende eigenschappen 
van glyfosaat beantwoord zijn; overwegende dat de EFSA in november 2015 tot de 
conclusie is gekomen dat het onwaarschijnlijk is dat deze stof kankerverwekkend is, en 
dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in maart 2017 heeft 
besloten dat het niet gerechtvaardigd is de stof als zodanig in te delen; overwegende dat 
het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie daarentegen glyfosaat heeft ingedeeld als waarschijnlijk 
kankerverwekkend voor mensen10;

M. overwegende dat het gebruik van de complementaire herbiciden, in dit geval glyfosaat 
en glufosinaat, tot de gangbare landbouwpraktijken behoort bij de teelt van 
herbicideresistente gewassen en dat daarom te verwachten valt dat de oogst residuen 
van besproeiing zal bevatten en dat deze residuen een onvermijdelijk bestanddeel van 
de oogst uitmaken;

N. overwegende dat er moet worden van uitgegaan dat genetisch gemodificeerde mais zal 
worden blootgesteld aan hogere en herhaalde doses glyfosaat en glufosinaat, wat niet 
alleen zal leiden tot een grotere aanwezigheid van residuen in de oogst maar ook van 
invloed kan zijn op de samenstelling en de agronomische eigenschappen van de 
genetisch gemodificeerde maisplant;

O. overwegende dat gegevens over de hoeveelheden residuen van herbiciden en hun 
metabolieten essentieel zijn voor een grondige risicobeoordeling van herbicidetolerante 
genetisch gemodificeerde gewassen; overwegende dat residuen afkomstig van 
besproeiing met herbiciden beschouwd worden als een kwestie die niet onder de 
bevoegdheid van het ggo-panel van de EFSA valt; overwegende dat noch de effecten 

Science 2012, 8(9), blz. 1127-1123. 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_R
ats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 
7 Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. In: Ishaaya I., Palli S.R., 
Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Nederland: Springer, 2012, 
blz. 195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 
8 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het 
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 
91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).
9 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=NL&selectedID=1436
10 IARC Monographs, deel 112: Some organophosphate insecticides and herbicides, 20 maart 2015 
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=NL&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=NL&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
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van het besproeien van genetisch gemodificeerde mais met herbiciden, noch het 
cumulatieve effect van besproeien met zowel glyfosaat als glufosinaat zijn beoordeeld;

P. overwegende dat de Unie partij is bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
biologische diversiteit en er bijgevolg moet voor zorgen dat activiteiten die binnen haar 
rechtsgebied of onder haar controle worden verricht, geen schade veroorzaken aan het 
milieu van andere staten11; overwegende dat het besluit over het al dan niet verlengen 
van de toelating van genetisch gemodificeerde mais onder de jurisdictie van de Unie 
valt;

Q. overwegende dat de lidstaten tijdens de overlegperiode van drie maanden opmerkingen 
hebben ingediend over onder meer de volgende kwesties: de niet-naleving van de 
richtsnoeren van de EFSA met betrekking tot de milieumonitoringverslagen na het in de 
handel brengen alsook de talrijke tekortkomingen in deze verslagen, zoals het negeren 
van het feit dat in Europa een wilde variant van mais voorkomt (teosinte) en het 
ontbreken van informatie over wat er in het milieu met Bt-toxinen gebeurt; twijfels bij 
de betrouwbaarheid van gegevens die dienen om de bevindingen van de 
risicobeoordeling te bevestigen; de ontoereikendheid van het voorgestelde 
monitoringplan; een literatuuronderzoek dat te wensen over laat, waarbij belangrijke 
studies worden weggelaten en bepaalde literatuur onterecht als irrelevant wordt 
afgedaan; de totale afwezigheid van gegevens waarmee wordt aangetoond dat de 
sequentie van de maissoort die de transformatiestapcombinatie 1507 x NL603 bevat, 
identiek is met de sequentie van de oorspronkelijk beoordeelde transformatiestappen12;

R. overwegende dat de stemming van 7 maart 2019 in het Permanent Comité voor de 
voedselketen en de diergezondheid als bedoeld in artikel 35 van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 geen advies heeft opgeleverd, wat betekent dat er voor het verlenen van 
een vergunning geen gekwalificeerde meerderheid werd gevonden;

S. overwegende dat de Commissie meermaals13 haar ongenoegen heeft laten blijken over 
het feit dat zij sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1829/2003 
vergunningsbesluiten heeft moeten vaststellen die niet werden gesteund door het 
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en dat de terugzending 
van het dossier naar de Commissie voor het nemen van een definitief besluit – bedoeld 
als uitzondering voor de procedure in zijn geheel – de norm is geworden bij de 
besluitvorming over vergunningen betreffende genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders; overwegende dat ook voorzitter Juncker deze praktijk 
heeft betreurd en als ondemocratisch heeft bestempeld14;

T. overwegende dat het Parlement het wetgevingsvoorstel van 22 april 2015 tot wijziging 

11 Artikel 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
12 Zie het EFSA-vragenregister, bijlage G bij vraag nr. EFSA-Q-2018-00509,
online te raadplegen op: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/
13 Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Commissie bij haar wetgevingsvoorstel van 22 april 2015 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om het gebruik van genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden, alsook haar 
toelichting bij het wetgevingsvoorstel van 14 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011.
14 Hij deed dit onder meer in zijn openingstoespraak voor de plenaire zitting van het Europees Parlement, 
opgenomen in de politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie (Straatsburg, 15 juli 2014), en in 
zijn State of the Union van 2016 (Straatsburg, 14 september 2016).
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van Verordening (EG) nr. 1829/2003 op 28 oktober 2015 in eerste lezing heeft 
verworpen15, en de Commissie heeft verzocht het voorstel in te trekken en een nieuw 
voorstel in te dienen;

U. overwegende dat in overweging 14 van Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt gesteld 
dat de Commissie in de mate van het mogelijk zo moet handelen dat er niet wordt 
ingegaan tegen een eventueel meerderheidsstandpunt binnen het comité van beroep dat 
afwijzend staat tegenover de gepastheid van een uitvoeringshandeling, met name op 
gevoelige terreinen zoals gezondheid van de consument, voedselveiligheid en het 
milieu;

V. overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt bepaald dat genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen of diervoeders geen negatieve effecten op de 
menselijke gezondheid, op de diergezondheid of op het milieu mogen hebben en dat de 
Commissie bij het opstellen van haar besluit om de vergunning te verlengen alle 
relevante bepalingen van het Unierecht en andere ter zake dienende factoren in 
aanmerking moet nemen;

1. is van mening dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie een 
overschrijding inhoudt van de uitvoeringsbevoegdheden waarin is voorzien in 
Verordening (EG) nr. 1829/2003;

2. is van mening dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie niet in 
overeenstemming is met het recht van de Unie, doordat het niet verenigbaar is met een 
van de doelen van Verordening (EG) nr. 1829/2003 om overeenkomstig de algemene 
beginselen die in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de 
Raad16 zijn vastgesteld de basis te leggen voor het waarborgen van een hoog 
beschermingsniveau voor het leven en de gezondheid van de mens, de gezondheid en 
het welzijn van dieren, het milieu en de belangen van de consument met betrekking tot 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, waarbij de goede werking 
van de interne markt wordt gewaarborgd;

3. verzoekt de Commissie haar ontwerp van uitvoeringsbesluit in te trekken;

4. herhaalt zich te willen inzetten om vooruitgang te boeken met betrekking tot het 
voorstel van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011; vraagt de 
Raad dringend werk te maken van zijn behandeling van dat Commissievoorstel;

5. verzoekt de Commissie elk uitvoeringsbesluit met betrekking tot aanvragen voor 
toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op te schorten totdat de 
vergunningsprocedure zodanig is herzien dat de tekortkomingen van de huidige 
procedure, die inadequaat is gebleken, zijn weggewerkt;

6. verzoekt de Commissie voorstellen voor ggo-vergunningen in te trekken als het 
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid geen advies uitbrengt, 
zowel voor gebruik in de teelt als voor gebruik in levensmiddelen en diervoeder;

15 PB C 355 van 20.10.2017, blz. 165.
16 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
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7. verzoekt de Commissie vast te houden aan haar verbintenissen in het kader van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit, en vraagt haar met 
name geen enkele vergunning te verlenen voor de invoer voor gebruik als levensmiddel 
of als diervoeder van genetisch gemodificeerde gewassen die tolerant zijn gemaakt voor 
een herbicide dat niet is toegestaan voor gebruik binnen de Unie;

8. verzoekt de Commissie geen enkele vergunning te verlenen voor herbicidetolerante 
genetisch gemodificeerde gewassen zonder dat er een volledige beoordeling is verricht 
van de residuen die afkomstig zijn van besproeiing met de complementaire herbiciden 
en commerciële toepassingen daarvan in de landen waar deze gewassen worden geteeld;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


