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Het verlenen van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 
87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 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 × 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 (D058361/01 – 2018/2873(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien 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 × 1507 × MON 88017 × 59122 en genetisch gemodificeerde mais die 
twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 
88017 and 59122 combineert, en tot intrekking van Besluit 2011/366/EU (D058361/01),

– 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 7, lid 3, en artikel 19, lid 3,

– gezien de stemming van 11 september 2018 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 artikel 11 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 28 juni 2017 door de Europese Autoriteit voor 

1 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
2 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.



voedselveiligheid (EAV) is goedgekeurd en op 1 augustus 2017 is gepubliceerd1,

– 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 organismen2,

1 Wetenschappelijk advies over aanvraag EFSA-GMO-BE-2013-118 van Monsanto 
Company voor verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 en subcombinaties, 
ongeacht de herkomst ervan, in levensmiddelen en diervoeders en de invoer en 
verwerking ervan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003, EFSA Journal 
Volume 15, Issue 8: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921 

2 – 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 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 
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 maïssoorten 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 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921


– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

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

A. overwegende dat Monsanto Europe S.A./N.V. op 26 november 2013 namens Monsanto 
Company overeenkomstig de artikelen 5 en 17 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 bij 
de nationale bevoegde instantie van België een aanvraag voor verlening van een 
vergunning heeft ingediend voor het in de handel brengen van levensmiddelen, 
levensmiddeleningrediënten en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 
1507 × MON 88017 × 59122 ("de aanvraag"); overwegende dat de aanvraag ook 
betrekking had op het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 
MON 88017 × 59122 voor andere toepassingen dan als levensmiddel of als diervoeder, 
met uitzondering van de teelt;

B. overwegende dat de aanvraag verder betrekking had op het in de handel brengen van 

voor aanplanting van zaad van de genetisch gemodificeerde maïs 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 
maïssoorten 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 



producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met 25 
subcombinaties van de afzonderlijke transformatie-events die de genetisch 
gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
vormen; overwegen dat twaalf van deze subcombinaties reeds een vergunning hebben 
gekregen; overwegende dat het uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van 
een vergunning voor het in de handel brengen van de mais betrekking heeft op 14 
subcombinaties;

C. overwegende dat Monsanto Europe S.A./N.V., de houder van de vergunning voor één 
van de twaalf subcombinaties die reeds een vergunning hebben gekregen, te weten 
subcombinatie MON 89034 × MON 88017, de Commissie gevraagd heeft Besluit 
2011/366/EU in te trekken en dit besluit op te nemen in het besluit van de Commissie; 
overwegende dat dit verzoek is ingewilligd; overwegende dat de legitimiteit van een 
dergelijke benadering twijfelachtig is;

D. overwegende dat de EAV op 28 juni 2017 overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 een positief advies1 heeft goedgekeurd voor de in vijf 
transformatiestappen gemodificeerde mais, de voorheen beoordeelde subcombinaties en 
de overige subcombinaties;

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 mais 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) 
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 de 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 



E. overwegende dat de EAV onderkent dat voor geen enkele van de 14 subcombinaties in 
kwestie specifieke informatie is ingediend; overwegende dat veel van deze 
subcombinaties zelfs nog niet tot stand zijn gebracht; overwegende dat de EAV 
desalniettemin tot de conclusie komt dat alle subcombinaties 'naar verwachting net zo 
veilig zullen zijn als de mais die in vijf transformatiestappen is gemodificeerd';

F. overwegende dat er geen toxicologietest is verricht en er geen dierproeven zijn 
overgelegd met levensmiddelen of diervoeders die van de genetisch gemodificeerde 
mais MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 en 59122, of één van de 
subcombinaties, zijn afgeleid1;

G. overwegende dat twee van de betrokken maisvariëteiten eiwitten tot expressie brengen 
die tolerantie geven voor het herbicide glufosinaat-ammonium2; overwegende dat 
glufosinaat is ingedeeld als toxisch voor de voortplanting en derhalve onder de 
uitsluitingscriteria van Verordening (EG) nr. 1107/2009 valt; overwegende dat de 
goedkeuring van glufosinaat op 31 juli 2018 is verstreken3;

H. overwegende dat twee van de betrokken maisvariëteiten eiwitten tot expressie brengen 
die tolerantie geven voor op glyfosaat gebaseerde herbiciden; overwegende dat het 
Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek – het gespecialiseerde 
kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie – glyfosaat op 20 maart 2015 
heeft geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen4;

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) and 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 bestaat uit een 



I. overwegende dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat het verlenen van een 
vergunning voor de invoer in de Unie van de genetisch gemodificeerde mais MON 
87427, MON 89034, 1507, MON 88017 en 59122 tot een toename van de teelt ervan 
elders, bijvoorbeeld Mexico en Zuid-Korea, zal leiden en tot een dienovereenkomstige 
toename van het gebruik van herbiciden met glufosinaat-ammonium of glyfosaat;

J. overwegende dat vier van de betrokken maisvariëteiten Cry-eiwitten, d.w.z. Bt-eiwitten 
(die van Bacillus thuringiensis zijn afgeleid), tot expressie brengen, die resistentie 
geven voor bepaalde schadelijke schubvleugelige en schildvleugelige insecten;

K. 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 experimenten met het 
voederen van dieren blijkt dat genetisch gemodificeerde Bt-gewassen mogelijk toxische 
effecten hebben1; overwegende dat is aangetoond dat het Bt-toxine in genetisch 
gemodificeerde gewassen aanzienlijk verschilt van het Bt-toxine dat in de natuur 
voorkomt2;

combinatie van twee van de "events" MON 87427, MON 89034 en NK603, 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), overeenkomstig 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 



L. overwegende dat er nog altijd bezorgdheid bestaat in verband met de mogelijkheid dat 
de doelwitorganismen Cry-eiwitresistent worden, hetgeen gewijzigde praktijken voor de 
bestrijding van schadelijke organismen tot gevolg kan hebben in de landen waar het 
eiwit wordt aangeplant;

M. overwegende dat de lidstaten gedurende de overlegperiode van drie maanden talrijke 
kritische opmerkingen hebben ingediend; overwegende dat in die commentaren onder 
meer gewezen wordt op: slechte tests en ontbrekende tests (bijvoorbeeld een 
nutritionele beoordeling en een 90-daagse vervoederingsstudie aan knaagdieren); 
ontbrekende of onvoldoende gegevens (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot 
onbedoelde effecten van de combinatie van de "events" en wat de potentiële interacties 
van de acht eiwitten betreft, die tot onbedoelde effecten kunnen leiden); verkeerde 
aannames door de indiener van de aanvraag (bijvoorbeeld wat de degradatie van via de 
orale weg binnengekregen DNA tijdens de passage door het gastro-intestinale stelsel 
betreft); een gedeeltelijk ontbrekende milieueffectbeoordeling en een tekortschietend 
milieumonitoringplan1;

N. overwegende dat onafhankelijk onderzoek ook aanleiding geeft tot bezorgdheid over 
significante leemtes in de comparatieve beoordeling, over het feit dat geen 
toxicologiebeoordeling heeft plaatsgevonden, over het feit dat de beoordeling van de 
allergeniciteit niet doorslaggevend was, over het feit dat onvoldoende naar de effecten 
van combinaties is gekeken, en over het feit dat geen goede milieueffectbeoordeling is 
verricht2;

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).

1 EFSA GMO Panel (EAV-panel voor genetisch gemodificeerde organismen), 2017. 
Wetenschappelijk advies over aanvraag EFSA-GMO-BE-2013-118 van Monsanto 
Company voor verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 en subcombinaties, 
ongeacht de herkomst ervan, in levensmiddelen en diervoeders en de invoer en 
verwerking ervan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003. EFSA Journal 
2017;15(8):4921, blz. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

1 Zoals wordt bevestigd in het hierboven vermelde EAV-advies (EFSA Journal 
2017;15(8):4921).

2 mais MON-87427-7 brengt het CP4 EPSPS-eiwit tot expressie, dat tolerantie geeft voor 
op glyfosaat gebaseerde herbiciden; mais MON-89Ø34-3 brengt de Cry1A.105- en 
Cry2Ab2-eiwitten tot expressie, die bescherming bieden tegen bepaalde schadelijke 
schubvleugelige insecten; mais DAS-Ø15Ø7-1 brengt het Cry1F-eiwit tot expressie, dat 
bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke schubvleugelige insecten, alsook een 
PAT-eiwit, dat tolerantie geeft voor op glufosinaat-ammonium gebaseerde herbiciden; 
mais MON-88Ø17-3 brengt een gemodificeerd Cry3Bb1-eiwit tot expressie, dat 
bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke schildvleugelige insecten, alsook het CP4 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921


O. overwegende dat de EAV monitoring na het in de handel brengen van levensmiddelen 
of diervoeders die afgeleid zijn van de genetisch gemodificeerde mais MON 87427, 
MON 89034, 1507, MON 88017 en 59122 en de subcombinaties daarvan ondanks al 
deze zorgen niet noodzakelijk heeft geacht;

P. overwegende dat de stemming op 11 september 2018 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; overwegende dat 14 leden tegen stemden, 
terwijl slechts 11 leden vóór stemden, en vier leden zich van stemming hebben 
onthouden;

Q. overwegende dat de Commissie zowel in de toelichting van haar wetsvoorstel van 
22 april 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de 
mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden, als in 
de toelichting van het wetgevingsvoorstel van 14 februari 2017 tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 haar ongenoegen heeft laten blijken over het feit dat 
vergunningsbesluiten sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1829/2003 
worden vastgesteld door de Commissie zonder gesteund te worden door het advies van 
het Comité van lidstaten, en dat de terugzending van het dossier naar de Commissie 
voor een definitieve beslissing, bedoeld als uitzondering voor de procedure in zijn 
geheel, de norm is geworden voor de besluitvorming rond het verlenen van 
vergunningen voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders; 
overwegende dat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker meermaals zijn ongenoegen 

EPSPS-eiwit, dat tolerantie geeft tegen op glyfosaat gebaseerde herbiciden; mais DAS-
59122-7 brengt de Cry34Ab1- en Cry35Ab1-eiwitten tot expressie, die bescherming 
bieden tegen bepaalde schadelijke schildvleugelige insecten, alsook een PAT-eiwit, dat 
tolerantie geeft voor op glufosinaat-ammonium gebaseerde herbiciden.

3 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

4 IARC Monographs, deel 112: "Evaluation of five organophosphate insecticides and 
herbicides", 20 maart 2015: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

1 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 Y.G.), Journal of American Science, 2012; 8(9), blz. 1117-1123: 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 

2 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, Netherlands, Springer, 2012; blz. 195-230: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

1 Zie het EAV-vragenregister, bijlage G bij vraag nr. EFSA-Q-2013-00926 
 online te raadplegen op: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1 
2 Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotech - Opmerkingen over het wetenschappelijk 

advies over aanvraag EFSA-GMO-BE-2013-118 van Monsanto Company voor 
verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 en subcombinaties, 
ongeacht de herkomst ervan, in levensmiddelen en diervoeders en de invoer en 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
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://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1


heeft geuit over het ondemocratische karakter van die werkwijze1;

R. overwegende dat het Parlement het wetgevingsvoorstel van 22 april 2015 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 1829/2003 op 28 oktober 2015 in eerste lezing heeft 
verworpen2, en de Commissie heeft verzocht het voorstel in te trekken en een nieuw 
voorstel in te dienen;

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 het 
doel van Verordening (EG) nr. 1829/2003 om overeenkomstig de algemene beginselen 
die in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad3 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. is meer bepaald van oordeel dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie 
in strijd is met de beginselen van de algemene levensmiddelenwetgeving als vastgelegd 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 om variëteiten goed te keuren waarvoor geen 
veiligheidsinformatie is verstrekt, die zelfs niet getest zijn of die nog niet eens tot stand 
zijn gebracht;

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

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

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

verwerking ervan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003, te raadplegen op: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON
%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%
2059122.pdf 

1 Onder andere in zijn openingstoespraak voor de plenaire zitting van het Europees 
Parlement, die opgenomen is 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).

2 PB C 355 van 20.10.2017, blz. 165.
3 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
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