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B8-0122/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 59122 (DAS-59122-7) sisältävien, 

siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan 

luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 

(2018/2568(RSP)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission täytäntöönpanopäätöksen muuntogeenistä maissia 

59122 (DAS-59122-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista 

ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

mukaisesti, 

– ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/20031 ja 

erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 

16. tammikuuta 2018 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa, 

– ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 

valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20112 11 ja 13 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 18. toukokuuta 

2017 antaman lausunnon, joka julkaistiin 29. kesäkuuta 20173, 

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 

(COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä 

muuntogeenisille organismeille4, 

                                                 
1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 
4 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 16. tammikuuta 2014, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi 

muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, 

markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti 

(EUVL C 482, 23.12.2016, s. 110). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. joulukuuta 2015, komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 

2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2015)0456). 
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– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai 

siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0040). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai 

siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0039). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 

valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0038). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8. kesäkuuta 2016, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja kahta tai kolmea 

kyseistä muunnostapahtumaa yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien 

tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0271). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8. kesäkuuta 2016, luonnoksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) 

markkinoille saattamisesta (P8_TA(2016)0272). 

– Päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan 

uusimisesta (P8_TA(2016)0388). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen 

sallimisesta (P8_TA(2016)0389). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten 

(P8_TA(2016)0386). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta markkinoille 

viljelyä varten (P8_TA(2016)0387). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisältävien, siitä 

koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0390). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 5. huhtikuuta 2017, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja 

muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua 

muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen 

sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (P8_TA(2017)0123). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17. toukokuuta 2017, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 

valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (P8_TA(2017)0215). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17. toukokuuta 2017, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai 

siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (P8_TA(2017)0214). 

– Päätöslauselma, annettu 13. syyskuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille 

saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0341). 

– Päätöslauselma, annettu 4. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa FG72 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0377). 
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– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan päätöslauselmaesityksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että komission päätöksellä 2007/702/EY sallittiin muuntogeenistä 

maissia 59122 sisältävien, niistä koostuvien tai valmistettujen elintarvikkeiden ja 

rehujen markkinoille saattaminen; ottaa huomioon, että ennen kyseistä komission 

päätöstä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi 23. maaliskuuta 

2007 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, 

joka julkaistiin 3. huhtikuuta 20071 (jäljempänä ”EFSA:n ensimmäinen lausunto”); 

B. ottaa huomioon, että Pioneer Overseas Corporation ja Dow AgroSciences Ltd. 

(jäljempänä ”hakija”) toimittivat yhdessä 19. heinäkuuta 2016 asetuksen (EY) N:o 

1829/2003 11 ja 23 artiklan mukaisesti hakemuksen muuntogeenistä maissia 59122 

sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden tai rehujen 

markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta; toteaa, että hakemus kattoi myös 

muuntogeenisen maissin 59122 saattamisen markkinoille sitä sisältävissä tai siitä 

koostuvissa tuotteissa minkä tahansa muun maissin tavoin muuhun kuin elintarvike- ja 

rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta; 

C. ottaa huomioon, että EFSA antoi 18. toukokuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, joka julkaistiin 29. kesäkuuta 20172 

(jäljempänä ”EFSA:n toinen lausunto”); 

D. ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi 59122 ilmentää Cry34Ab1- ja Cry35Ab1-

proteiineja, jotka antavat vastustuskyvyn maissin juurikuoriaisen toukkien kaltaisia 

Diabrotica-kovakuoriaissukuun kuuluvia tuholaisia vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka 

ansiosta se sietää glufosinaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita; 

                                                                                                                                                         
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 

valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA-PROV(2017)0378). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 

valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista 

ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt 

tekstit, P8_TA-PROV(2017)0396). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) 

sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta 

muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2017)0397). 

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisiä rapseja MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 

× ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 × Rf3 (MON-

883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille 

saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0398). 
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  
2 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
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E. ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään, että muuntogeeniset 

elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten 

terveyteen tai ympäristöön ja että komissio ottaa päätöstään laatiessaan huomioon 

kaikki unionin lainsäädännön asiaa koskevat säännökset sekä muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan; 

F. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät EFSA:n ensimmäisestä lausunnosta kolmen 

kuukauden kuulemisjakson1 aikana monia kriittisiä huomioita, jotka liittyivät muun 

muassa riittämättömään seurantasuunnitelmaan, vaaraan, joka koskee muiden kuin 

kohdeorganismien altistumista Bt-toksiineille, puutteellisesti perusteltuun 

johtopäätökseen, jonka mukaan muuntogeenisestä maissista 59122 valmistetut rehut 

vastaavat olennaisilta osiltaan ja ravitsemuksellisesti kaupallisesta maissista 

valmistettuja rehuja ja ovat yhtä turvallisia, ja rotilla tehdyn 90 päivän tutkimuksen 

osalta siihen, että muuntogeenistä maissia annettiin vain yhtä annostasoa koko 

tutkimuksen ajan asiaa koskeviin OECD:n ohjeisiin sisältyvän suosituksen vastaisesti; 

G. ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun hakija oli esittänyt luvan uusimista koskevan 

pyynnön, EFSA:ta pyydettiin arvioimaan hakijan toimittamia tietoja, mukaan luettuina 

markkinoille saattamisen jälkeiset ympäristönseurantaraportit ja vuosien 2007 ja 2016 

välisenä aikana julkaistut 11 perustutkimusta; ottaa huomioon, että toimitetuista 

tiedoista laaditun arviointinsa perusteella EFSA antoi puoltavan lausunnon (edellä 

mainittu EFSA:n toinen lausunto), jossa todettiin, että ei ole yksilöity sellaisia uusia 

vaaroja, muutoksia altistumisessa tai uusia tieteellisiä epävarmuuksia, jotka muuttaisivat 

maissia 59122 koskevan alkuperäisen riskinarvion päätelmiä2; 

H. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät EFSA:n toisesta lausunnosta kolmen 

kuukauden kuulemisjakson3 aikana monia kriittisiä huomioita, muun muassa sen, että 

muuntogeenisestä maissista 59122 tehdyn seurannan yhteydessä ei pystytty saamaan 

nykyisen arvioinnin kannalta käyttökelpoisia tuloksia eikä ratkaisemaan ennen luvan 

myöntämistä suoritettuun riskinarviointiin liittyviä epäselvyyksiä esimerkiksi 

ympäristön altistumisen osalta ja että muuntogeenisen maissin 59122 seurannassa 

noudatettu lähestymistapa ei ole direktiivin 2001/18/EY liitteen VII vaatimusten 

mukainen; 

I ottaa huomioon, että yksi jäsenvaltio kysyi, miksi hakija ei ollut toimittanut useita 

julkisia tutkimuksia, jotka osoittavat Cry-proteiinien immunogeenisyyden hiirillä ja 

joita EFSA ei sen vuoksi ollut arvioinut, ja suositti, että muuntogeenisessä maississa 

59122 ilmentyvän Cry-proteiinin immunogeenisyyteen ja adjuvanttisuuteen liittyviin 

huolenaiheisiin olisi löydettävä ratkaisu ennen luvan uusimista; 

J. ottaa huomioon, että yksi jäsenvaltio totesi, että unioni on hyväksynyt biologista 

monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, jossa sekä vienti- että tuontimaat 

asetetaan kansainväliseen vastuuseen biologisesta monimuotoisuudesta, ja että sen 

vuoksi on tärkeää ottaa huomioon muuntogeenisen maissin 59122 unioniin tuonnin 

                                                 
1 Liite G – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526  
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 
3 Liite G – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
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vaikutukset sekä unionin biologiseen monimuotoisuuteen että biologiseen 

monimuotoisuuteen viljelymaissa; 

K. ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi ja 

sen tähden se kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 

1107/20091 säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että 

glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta 20182; 

L. toteaa, että täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö kuuluu tavanomaiseen 

maatalouskäytäntöön viljeltäessä torjunta-aineita sietäviä kasveja ja siksi voidaan 

odottaa, että ruiskutuksista peräisin olevien jäämien esiintymisestä sadoissa ei päästä 

eroon ja ne ovat väistämättömiä ainesosia; toteaa, että on osoitettu, että rikkakasvien 

torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten kasvien viljely johtaa siihen, että täydentäviä 

torjunta-aineita käytetään enemmän kuin niiden tavanomaisia vastineita3; 

M. toteaa, että kummassakaan EFSA:n lausunnossa ei arvioitu glufosinaattiruiskutuksista 

aiheutuvia jäämiä; ottaa huomioon, että unioniin elintarvike- ja rehukäyttöön tuodussa 

muuntogeenisessä maississa 59122 on glufosinaattijäämiä; 

N. katsoo, että elintarviketurvallisuuden kannalta olisi mahdotonta ja erittäin 

epäjohdonmukaista hyväksyä sitä, että glufosinaattia sietävän muuntogeenisen maissin 

tuonnille myönnetään lupa, koska glufosinaatin lisääntymistoksisuuden vuoksi sen 

käyttöä unionissa koskevan luvan voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta 20184; 

O. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 16. 

tammikuuta 2018 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; toteaa, 

että 12 jäsenvaltiota äänesti päätöstä vastaan, kun taas ainoastaan12 jäsenvaltiota, jotka 

edustavat vain 38,83:a prosenttia unionin väestöstä, äänesti sen puolesta ja neljä 

jäsenvaltiota pidättäytyi äänestämästä; 

P. toteaa, että komissio on useaan otteeseen pahoitellut sitä, että asetuksen (EY) 

N:o 1829/2003 voimaantulon jälkeen se on hyväksynyt lupapäätöksiä ilman 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean tukea ja että asian 

palauttamisesta komissiolle lopullista päätöstä varten on tullut yleinen käytäntö 

muuntogeenisille elintarvikkeille ja rehuille annettavia lupia koskevassa 

päätöksenteossa, vaikka se yleensä ottaen on poikkeus tässä prosessissa; toteaa, että 

myös komission puheenjohtaja Juncker on pitänyt valitettavana tätä käytäntöä ja 

katsonut sen olevan epädemokraattinen5; 

Q. ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen 

(EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun 

                                                 
1 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1. 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=FI 
3 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7  
4 Liite G – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002 
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lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä ja kehotti komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen ja esittämään uuden; 

R. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 182/2011 johdanto-osan 14 kappaleen 

mukaisesti komission olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan erityisesti arkoja aloja, 

kuten kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöä, koskevissa asioissa 

välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti esiin tulevasta 

täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta vallitsevasta kannasta; 

1. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa 

(EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan; 

2. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin oikeuden 

mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen 

kanssa; toteaa, että kyseisenä tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 178/20021 säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta 

ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä 

kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten 

elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas 

toiminta; 

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi; 

4. kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten 

organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että 

korjataan nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet; 

5. kehottaa asiasta vastaavia lainsäätäjiä etenemään ripeästi asetuksen (EU) N:o 182/2011 

muuttamisesta annettua komission ehdotusta koskevassa työssä ja varmistamaan muun 

muassa sen, että jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei 

anna lausuntoa joko viljelytarkoituksiin tai elintarvikkeisiin tai rehuihin käytettävien 

muuntogeenisten organismien hyväksymisestä, komissio peruuttaa ehdotuksen; 

6. kehottaa komissiota erityisesti olemaan myöntämättä lupaa sellaisten elintarvike- tai 

rehukäyttöön tarkoitettujen muuntogeenisten kasvien tuonnille, jotka sietävät 

täydentäviä rikkakasvien torjunta-aineita, jotka on kielletty tai jotka kielletään 

lähitulevaisuudessa unionissa; 

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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