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Genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 
Resolutie van het Europees Parlement 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 (D059688/02 – 2019/2521(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien 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 (D059688/02),

– 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 3 december 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 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 25 oktober 2017 door de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) is goedgekeurd en op 28 november 2017 is gepubliceerd3,

1 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
2 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
3 Assessment of genetically modified oilseed rape MS8 × RF3 for renewal of 

authorisation under regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-004), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067 



– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
14 februari 2017 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, 2017/0035(COD)),

– gezien zijn eerdere resoluties waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het verlenen van 
vergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen1,

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

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

A. overwegende dat Bayer CropScience AG op 20 mei 2016 overeenkomstig de 
artikelen 11 en 23 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 bij de Commissie een aanvraag 
heeft ingediend voor de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen 
van de producten die onder Beschikking 2007/232/EG van de Commissie2 vallen ("de 
verlengingsaanvraag");

B. overwegende dat bij Beschikking 2007/232/EG een vergunning werd verleend voor het 

1 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). 



in de handel brengen van diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch 
gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3, en dat die vergunning eveneens 
betrekking had op producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gemodificeerd 
koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 voor andere toepassingen dan als levensmiddel of als 
diervoeder, met uitzondering van de teelt;

C. overwegende dat de EFSA overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 op 25 oktober 2017 een positief advies heeft uitgebracht over de 
verlengingsaanvraag;

D. overwegende dat de Commissie op verzoek van de aanvrager heeft besloten om het 
vorige Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU van de Commissie1 te wijzigen zodat de 
producten die vallen onder Beschikking 2007/232/EG erin wordt opgenomen; 
overwegende dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie bijgevolg de 
wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU en de intrekking van 
Beschikking 2007/232/EG inhoudt; overwegende dat de legitimiteit van een dergelijke 
benadering twijfelachtig is;

E. overwegende dat de bevoegde instanties gedurende de overlegperiode van drie maanden 
talrijke kritische opmerkingen hebben ingediend2; overwegende dat de lidstaten onder 
meer hebben bekritiseerd dat de door de aanvrager gevolgde controleaanpak niet strookt 
met de voorschriften van bijlage VII bij Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad3 of met de richtsnoeren van de EFSA, dat de door de aanvrager 

 – 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 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 



ingediende milieumonitoringverslagen na het in de handel brengen fundamentele 
tekortkomingen vertoonden, en dat zij geen degelijke gegevens bevatten die de 
conclusie ondersteunen dat er geen ongunstige effecten voor de gezondheid of het 
milieu zijn opgetreden als gevolg van de invoer of het gebruik van genetisch 
gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3;

F. overwegende dat de genetisch gemodificeerde koolzaadsoorten Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 
zijn gemodificeerd om ze resistentie tegen het gebruik van het herbicide glufosinaat;

G. overwegende dat het gebruik van een complementair herbicide tot de gangbare 
landbouwpraktijken behoort bij de teelt van herbicideresistente gewassen en dat daarom 
te verwachten valt dat deze gewassen zullen worden blootgesteld aan hogere en ook 
herhaalde doses, wat niet alleen zal leiden tot een grote aanwezigheid van residuen in de 
oogst, en daardoor in het ingevoerde product, maar ook van invloed kan zijn op de 
samenstelling van het genetisch gemodificeerde gewas en de agronomische 
eigenschappen ervan;

H. overwegende dat het gebruik van glufosinaat niet langer is toegestaan in de Unie omdat 
het 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 Raad1;

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 
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 



I. overwegende dat residuen die afkomstig zijn van besproeiing met herbiciden, worden 
beschouwd als een kwestie die niet binnen de bevoegdheid valt van het EFSA-panel 
voor genetisch gemodificeerde organismen; overwegende dat de gevolgen van de 
besproeiing met glufosinaat van de genetisch gemodificeerde koolzaadsoorten Ms8, Rf3 
en Ms8 × Rf3 nog niet zijn beoordeeld; overwegende dat gegevens over de 
hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten essentieel zijn 
voor een grondige risicobeoordeling van herbicidetolerante genetisch gemodificeerde 
gewassen;

J. overwegende dat de lidstaten niet verplicht zijn de glufosinaatresiduen op ingevoerd 
koolzaad te meten om te waarborgen dat ze voldoen aan de maximumgehalten voor 
residuen als onderdeel van het in 2019, 2020 en 2021 uit te voeren gecoördineerd 
meerjarig controleprogramma van de Unie1;

K. overwegende dat, naast de mogelijkheid dat dieren en mensen in de Unie blootgesteld 
zullen blijven worden aan hoge gehalten van glufosinaatresiduen in dit genetisch 
gemodificeerde koolzaad, door een deskundige van een bevoegde autoriteit ook 
bezorgdheid werd geuit over het metaboliet N-acetyl-glufosinaat, dat wordt 
geproduceerd in het genetisch gemodificeerde koolzaad Ms8 × Rf3, maar niet in de 
niet-genetisch gemodificeerde tegenhanger ervan2; overwegende dat hoewel een studie 

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) 



uit 2013 erop wijst dat N-acetyl-glufosinaat mogelijk neurotoxische effecten 
veroorzaakt, dit niet is geëvalueerd als onderdeel van de beoordeling door EFSA;

L. aangezien de stemming van 3 december 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 en er voor het verlenen van de vergunning 
dus geen gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten werd gevonden;

M. overwegende dat de Commissie in beide toelichtingen bij het wetgevingsvoorstel dat zij 
op 22 april 2015 heeft ingediend 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, 
respectievelijk bij het wetgevingsvoorstel dat zij op 14 februari 2017 heeft ingediend tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011, heeft betreurd dat sinds de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1829/2003 vergunningsbesluiten door de 
Commissie zijn vastgesteld zonder gesteund te worden door het advies van het comité 
van de lidstaten en dat de terugzending van het dossier aan de Commissie voor een 
definitieve beslissing, wat zeer ongebruikelijk is voor de procedure in het algemeen, de 
norm is geworden voor de besluitvorming rond het verlenen van vergunningen voor 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders; overwegende dat 
Commissievoorzitter Juncker meermaals zijn ongenoegen heeft geuit over het povere 
democratisch gehalte van die werkwijze1;

N. 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 

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 



verworpen1, 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 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 
Raad2 zijn vastgesteld de basis te leggen voor het waarborgen van een hoog 

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 of het enkele event 1507, 
59122, MON 810 en NK603, en tot intrekking van Beschikkingen 2009/815/EG, 
2010/428/EU en 2010/432/EU, ingevolge 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 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).

2 Beschikking 2007/232/EG van de Commissie van 26 maart 2007 betreffende het in de 
handel brengen van koolzaadproducten (Brassica napus L., lijnen Ms8, Rf3 en 
Ms8 × Rf3), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide 
glufosinaat-ammonium, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 100 van 17.4.2007, blz. 20). 

1 Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU van de Commissie van 25 juni 2013 tot verlening van 
een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen die geheel of 
gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 of 
met die genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 175 van 27.6.2013, blz. 57).

2 Opmerkingen van de lidstaten, bijlage G, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2016-00569 

3 Richtlijn 2001/18/EG 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 (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1).

1 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). 

1 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/555 van de Commissie van 9 april 2018 inzake een 
in 2019, 2020 en 2021 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de 
Unie tot naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en ter 
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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. verzoekt de Commissie 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, in 
dit geval glufosinaat;

5. 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 complementaire herbiciden, 
metabolieten en commerciële toepassingen in de landen waar ze worden geteeld;

6. verzoekt de Commissie de risicobeoordeling van de toepassing van complementaire 
herbiciden en hun residuen volledig op te nemen in de risicobeoordeling van 
herbicidetolerante genetisch gemodificeerde gewassen, ongeacht of het genetisch 
gemodificeerde gewas bestemd is voor teelt in de Unie of bedoeld is voor de invoer in 
de Unie voor levensmiddelen en diervoeders;

7. 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;

8. verzoekt de Commissie elk uitvoeringsbesluit met betrekking tot vergunningsaanvragen 
voor ggo's op te schorten totdat de vergunningsprocedure zodanig is herzien dat de 
tekortkomingen van de huidige procedure, die inadequaat is gebleken, zijn weggewerkt;

9. 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 als levensmiddel en diervoeder;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in 
en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong (PB L 92 van 10.4.2018, 
blz. 6). 

2 Opmerkingen van de lidstaten, bijlage G, blz. 18, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2016-00569 

1 Zie bijvoorbeeld zijn openingstoespraak voor de plenaire zitting van het Europees 
Parlement op 15 juli 2014, die later is opgenomen in de politieke beleidslijnen voor de 
volgende Europese Commissie, en zijn State of the Union van 14 september 2016.

1 PB C 355 van 20.10.2017, blz. 165.
2 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 

2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).
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alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


