
 

RE\1166596NL.docx  PE624.185v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Zittingsdocument 
 

B8-0490/2018 

18.10.2018 

ONTWERPRESOLUTIE 

ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement 

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 

(D058360 – 2018/2872(RSP)) 

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verantwoordelijk lid: Bart Staes 

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Arne Gericke, Valentinas 

Mazuronis, Sirpa Pietikäinen 



 

PE624.185v01-00 2/8 RE\1166596NL.docx 

NL 

B8-0490/2018 

Resolutie van het Europees Parlement 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 

(D058360 – 2018/2872(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 NK603 × MON 

810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 

van het Europees Parlement en de Raad (D058360/01), 

– 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 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 24 januari 2018 door de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid (EFSA) is goedgekeurd en op 26 februari 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 

                                                 
1 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1. 
2 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
3 Wetenschappelijk advies over een verzoek van Monsanto (EFSA-GMO-RX-007) – Beoordeling van de 

genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON810 met het oog op verlenging van de vergunning krachtens 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 (EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
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vergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen1, 

                                                 
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).  

– 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 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 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 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 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 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 genetisch gemodificeerde katoen GHB119 (BCS-GHØØ5-8) overeenkomstig Verordening 
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(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 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 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 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 bestaat uit een 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 mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch 

 



 

RE\1166596NL.docx 5/8 PE624.185v01-00 

 NL 

– 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 N.V./S.A. op 20 oktober 2016 overeenkomstig de 

artikelen 11 en 23 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 een verzoek heeft ingediend om 

verlenging van de vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 

810 voor gebruik als levensmiddel of als diervoeder; 

B. overwegende dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EAV) op 24 januari 

2018 een positief advies1 heeft uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003, waarin zij concludeert dat het verzoek om verlenging 

geen elementen bevat die duiden op nieuwe gevaren of gewijzigde blootstelling en geen 

nieuwe wetenschappelijke onzekerheden die tot een verandering van de conclusies van 

de oorspronkelijke risicobeoordeling van de genetisch gemodificeerde mais NK603 × 

MON 810, zoals door de EAV vastgesteld in 20052, zouden leiden; 

C. overwegende dat de EAV, afgaand op haar wetenschappelijk advies, niet zelf een 

systematisch literatuuronderzoek heeft verricht, maar zich heeft beperkt tot een 

beoordeling van het door de indiener van het verzoek gedane literatuuronderzoek, en op 

basis daarvan heeft geconcludeerd dat er geen nieuwe publicatie is geïdentificeerd die 

aanleiding zou geven tot bezorgdheid in verband met de veiligheid; 

D. overwegende dat de EAV haar advies heeft goedgekeurd in de veronderstelling dat de 

DNA-sequentie van de twee "events" in de genetisch gemodificeerde mais NK603 x 

MON 810 identiek is aan de sequentie van de oorspronkelijk beoordeelde "events"; 

overwegende dat de indiener van het verzoek geen enkele informatie heeft overgelegd 

die deze hypothese onderschrijft; 

E. overwegende dat de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 een eiwit tot 

expressie brengt dat tolerantie oplevert voor glyfosaatherbiciden; overwegende dat het 

Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek – het gespecialiseerde 

kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie – glyfosaat op 20 maart 2015 

heeft geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen3; 

                                                 
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 Wetenschappelijk advies in het kader van de beoordeling van de genetisch gemodificeerde mais NK603 × 

MON 810 met het oog op verlenging van de vergunning overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 

(EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163 
2 Advies van het Wetenschappelijk Panel voor genetisch gemodificeerde organismen naar aanleiding van een 

verzoek van Monsanto (EFSA-GMO-UK-2004-01) voor het in de handel brengen van de glyfosaattolerante en 

insectenresistente genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 voor gebruik als levensmiddel of als 

diervoeder, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003. EFSA Journal (2005) 309, 1-22: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309 
3 IARC Monographs, deel 112: "Evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides", 20 maart 2015, 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
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F. overwegende dat het verlenen van een vergunning voor de invoer in de Unie van de 

genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 naar verwachting zal leiden tot een 

toename van de teelt ervan elders, zoals Argentinië, Brazilië, Canada, Colombia, Japan, 

de Filipijnen, Zuid-Afrika en Uruguay, en tot een dienovereenkomstige toename van de 

toepassing van glyfosaathoudende herbiciden; 

G. overwegende dat de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 het eiwit 

Cry1Ab tot expressie brengt, dat een Bt-eiwit is (afgeleid van Bacillus thuringiensis) dat 

resistentie oplevert voor bepaalde schadelijke schubvleugelige insecten (Ostrinia 

nubilalis, Sesamia spp.); 

H. 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; 

I. overwegende dat er nog altijd bezorgdheid bestaat in verband met de mogelijkheid dat 

de doelwitorganismen (schadelijke schubvleugelige insecten) Cry1Ab-resistent worden, 

hetgeen gewijzigde praktijken voor de bestrijding van schadelijke organismen tot 

gevolg kan hebben in de landen waar het eiwit wordt aangeplant; 

J. 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: ontbrekende informatie over de lijnen die momenteel worden 

gebruikt; ontbrekende gegevens, bijvoorbeeld over de mogelijkheid van horizontale 

genoverdracht van de "events" MON 810 en NK603; onvolledig literatuuronderzoek; 

een gedeeltelijk achterhaalde wijze van het genereren van gegevens; en een 

fragmentarische benadering van de milieumonitoring, waaronder het feit dat geen 

controle is verricht van de persistentie van Cry-eiwitten die in het milieu terechtkomen, 

dat de blootstelling van het milieu aan het Cry-eiwit niet is geanalyseerd en dat het 

voorkomen van teosinte, een wilde verwant van mais, in Europa is genegeerd3; 

K. overwegende dat de indiener van het verzoek ondanks deze zorgen geen plan voor 

monitoring na het in de handel brengen hoefde op te stellen; overwegende dat een 

dossiergebonden milieumonitoringplan na het in de handel brengen evenmin 

                                                 
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_Some_Organs_of_Male_R

ats_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, pp. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10  
3 Zie het EAV-vragenregister, bijlage G bij vraag nr. EFSA-Q-2017-00028 – 

online te raadplegen op: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL 

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&panel=ALL
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noodzakelijk werd geacht; 

L. 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 13 leden tegen stemden, 

terwijl slechts 11 leden vóór stemden, en vier leden zich van stemming hebben 

onthouden; 

M. 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 

heeft geuit over het ondemocratische karakter 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 

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

4. verzoekt de Commissie elk uitvoeringsbesluit met betrekking tot vergunningsaanvragen 

                                                 
1 Onder meer 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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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; 

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

de regeringen en parlementen van de lidstaten. 

 


