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B8-0076/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB614 × LLCotton25 × MON 
15985 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille 
saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä 
puuvillaa GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 
valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D059692/02),

– ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1829/20031 ja 
erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 
3. joulukuuta 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 182/2011 11 ja 13 artiklan2,

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 
7. maaliskuuta 2018 hyväksymän lausunnon3, joka julkaistiin 20. huhtikuuta 2018,

– 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 Muuntogeenisen puuvillan GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 arviointi elintarvike- ja rehukäyttöön 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla (hakemus EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213 
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 16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta 2015 annetusta komission 
täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
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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 Bayer CropScience AG jätti 11. helmikuuta 2011 Alankomaiden 
kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 
17 artiklan mukaisesti hakemuksen muuntogeenistä puuvillaa GHB614 × LLCotton25 × 
MON 15985 ja alayhdistelmää LLCotton25 × MON 15985 sisältävien, siitä koostuvien 
tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun 
saattamiseksi markkinoille (jäljempänä ’hakemus’); ottaa huomioon, että hakemus 
kattoi myös muuntogeenisen puuvillan GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ja 
LLCotton25 × MON 15985 -osan markkinoille saattamisen sitä sisältävissä tai siitä 
koostuvissa tuotteissa muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun 
ottamatta;

B. ottaa huomioon, että EFSA antoi 7. maaliskuuta 2018 hakemusta koskevan myönteisen 
lausunnon;

tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 71). 
– 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 (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 19). 
– 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 (EUVL C 35, 31.1.2018, s, 17). 
– 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 (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 15). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja 
GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 
valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 86, 6.3.2018, s. 108). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (EUVL C 
86, 6.3.2018, s. 111). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan 
uusimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 76). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 215, 
19.6.2018, s. 80). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, 
s. 70). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, 
s. 73).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 83). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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, 
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C. ottaa huomioon, että muuntogeeninen puuvilla GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 
ilmentää 2mEPSPS-proteiinia, jonka ansiosta se kestää glyfosaattia sisältäviä 
rikkakasvien torjunta-aineita, PAT-proteiinia, jonka ansiosta se sietää 
glufosinaattiammoniumperustaisia rikkakasvien torjunta-aineita ja Cry1Ac ja Cry1Ab2 
-proteiineja, jotka antavat suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan; ottaa lisäksi 
huomioon, että laitoksessa tuotetaan proteiineja (NPII ja AAD), jotka aiheuttavat 
antibioottiresistenssin;

D. ottaa huomioon, että vaikka puuvillansiemenöljyn kulutus Euroopassa saattaa olla 
suhteellisen vähäistä, sitä voidaan käyttää monenlaisissa elintarvikkeissa, mukaan 
lukien salaatinkastikkeet, majoneesi, konditoriatuotteet, suklaalevitteet ja lastut1;

E. ottaa huomioon, että puuvilla syötetään eläimille pääasiassa 
puuvillansiemenkakkuna/jauhoina tai täysrasvaisina puuvillansiemeninä2;

Täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden jäämät ja komponentit

F. ottaa huomioon, että täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden, tässä tapauksessa 
glyfosaatin ja glufosinaatin, soveltaminen on osa tavanomaista viljelykäytäntöä, jota 
harjoitetaan viljeltäessä torjunta-aineita sietäviä kasveja, ja sen vuoksi voidaan olettaa, 
että ne altistuvat sekä suuremmille että toistuville annoksille, mikä ei ainoastaan johda 
jäämien suurempaan määrään sadonkorjuussa ja sen vuoksi myös tuontituotteeseen, 

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 (EUVL C 298, 23.8.2018, s. 34). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 307, 
30.8.2018, s. 71). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 307, 30.8.2018, s. 67). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 337, 20.9.2018, s. 54). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 55). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 60). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 122). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 346, 
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vaan saattaa vaikuttaa myös muuntogeenisen kasvin koostumukseen ja sen agronomisiin 
ominaisuuksiin;

G. ottaa huomioon, että glufosinaatin käyttö ei ole enää sallittua unionissa 1. elokuuta 2018 
lähtien, koska se on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi ja sen vuoksi se 
kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/20091 
säädettyjen kohdentamisperusteiden soveltamisalaan;

H. toteaa, että kysymystä glyfosaatin karsinogeenisuudesta ei ole ratkaistu; ottaa 
huomioon, että EFSA totesi marraskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole 
karsinogeeninen, ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) totesi maaliskuussa 2017, että 
vaaraluokitus ei ollut aiheellinen; toteaa, että Maailman terveysjärjestön Kansainvälinen 
syöväntutkimuslaitos sitä vastoin luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti 
ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi;

I. ottaa huomioon, että EFSAn kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevän 
tiedelautakunnan mukaan ei voida yleisesti ottaen tehdä päätelmiä muuntogeenisten 
viljelykasvien ruiskutuksista glyfosaattimuodostumilla tuotettujen jäämien 
turvallisuudesta2; ottaa huomioon, että glyfosaatin ruiskuttamiseen tarkoitetuissa 
kaupallisissa valmisteissa käytettävien lisäaineiden ja niiden seosten toksisuus voi olla 
suurempi kuin pelkän vaikuttavan aineen3;

27.9.2018, s. 127).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 133).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 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 (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2018)0051). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-
89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034 ja NK603 kahta yhdistelemällä 
aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille 
saattamiseen ja päätöksen 2010/420/EU kumoamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0052). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 (KM-ØØØH71-4) valmistettujen elintarvikkeiden tai rehujen 
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(2018)0197).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenistä maissia GA21 (MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden 
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J. toteaa, että EU on jo vetänyt markkinoilta polyetoksyloituna talialkyyliamiinina 
tunnetun glyfosaatin lisäaineen, jonka myrkyllisyys aiheutti huolta; toteaa, että 
ongelmalliset lisäaineet ja seokset saattavat kuitenkin olla edelleen sallittuja maissa, 
joissa viljellään kyseistä muuntogeenistä maissia (tällä hetkellä Japani);

K. katsoo, että rikkakasvien torjunta-aineiden ja niiden aineenvaihduntatuotteiden 
jäämäpitoisuuksia koskevat tiedot ovat olennaisia, jotta torjunta-aineita kestävien 
muuntogeenisten kasvien riskejä voidaan arvioida perusteellisesti; ottaa huomioon, että 
rikkakasvien torjunta-aineiden ruiskutuksista peräisin olevia jäämiä ei oteta huomioon 
muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan toimeksiannon 
ulkopuolella; toteaa, että muuntogeenisen puuvillan torjunta-aineruiskutusten vaikutusta 
ei ole arvioitu eikä myöskään sekä glyfosaatilla että glufosinaatilla ruiskuttamisen 
kumulatiivisia vaikutuksia;

L. katsoo, että jäsenvaltioilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta mitata tuontipuuvillan 
glyfosaatti- tai glufosinaattijäämiä, jotta voidaan varmistaa jäämien enimmäismäärien 
noudattaminen osana unionin yhteensovitettua monivuotista valvontaohjelmaa vuosiksi 
2019, 2020 ja 20211; toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kokoamassa viimeisimmässä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä koskevassa Euroopan 
unionin kertomuksessa, joka perustuu koordinoidun monivuotisen ohjelman tuloksiin 
sekä jäsenvaltioiden yksittäisiin ohjelmiin, ei ole tietoja siitä, miten vaatimuksia 
puuvillan torjunta-ainejäämien enimmäismääristä voidaan noudattaa2; ottaa huomioon, 

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(2018)0221).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenistä maissia 1507× 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja 
NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai 
siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2009/815/EY, 2010/428/EU ja 
2010/432/EU kumoamisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0222).
Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) sisältävien, siitä koostuvien 
tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0416).
Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja 
muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 kahta, kolmea tai neljää 
yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 
tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2011/366/EU kumoamisesta (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2018)0417).

1 EFSAn lausunto, s. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
2 EFSAn lausunto, s. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009,
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
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että viimeisimpien tietojen mukaan ei siis tiedetä, ovatko glyfosaatin tai glufosinaatin 
jäämät muuntogeenisessä puuvillassa GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 unionin 
jäämien enimmäisrajojen mukaisia;

Myrkyllisen gossypolin pitoisuudet

M. toteaa, että gossypoli on puuvillan luonnossa esiintyvä myrkyllinen osatekijä; ottaa 
huomioon, että EPSPS-proteiinin esiintyminen voi lisätä gossypolipitoisuutta 
muuntogeenisissä kasveissa, jotka sisältävät tätä proteiinia1; ottaa huomioon, että 
muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta totesi, että vapaa 
gossypoli muuntogeenisen puuvillan siemenissä GHB614 x LLCotton25 x MON15985 
oli suurempi kuin sen ei-muuntogeeninen vertailukohde (7 200 mg/kg ja 6 000 mg/kg)2, 
jotka molemmat olivat korkeampia kuin eläinten rehuksi tarkoitetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY vahvistettu 5 000 mg/kg:n 
lakisääteinen raja3;

N. toteaa, että gossypolin toksisuudesta puuvillansiemenissä vuonna 2014 tehdyn 
tutkimuksen mukaan kaikkein yleisin toksinen vaikutus eläimiin on uroksen ja naaraan 
lisääntymisen häiriintyminen, joka aiheuttaa vakavia taloudellisia menetyksiä 
karjataloudelle, sekä immuunitoiminnan häiriöt, jotka alentavat eläinten vastustuskykyä 
infektioille ja heikentävät rokotusten tehoa4; ottaa huomioon, että elintarvikeketjun 
vierasaineita käsittelevä EFSAn tiedelautakunta on kuvannut gossypoliin haitallisena 
aineena eläinten rehussa5;

O. ottaa huomioon, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta 
toteaa, että muuntogeenisestä puuvillasta GHB614 x LLCotton25 x MON15985 
peräisin olevan gossypolin suurempi pitoisuus ei-muuntogeeniseen vertailukohteeseen 
verrattuna ei aiheuta eläimille ja ihmisille turvallisuutta koskevaa huolta, koska i) 
vapaan gossypolin enimmäispitoisuutta säännellään EU:n lainsäädännöllä ja ii) 
valkaistu ja puhdistettu puuvillansiemenöljy sekä puuvillansiemenistä valmistettu jauho, 
jotka voidaan käyttää suoraan ihmisravinnoksi, eivät olennaisilta osin sisällä 
gossypolia6; ottaa huomioon, että EFSA ei arvioinut (ihmisravinnoksi tarkoitettua) 
puuvillaöljyä eikä (eläinten rehuksi tarkoitettua) puuvillajauhoa, vaikka uusien 

kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s.1).
2 EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. EFSA 
Journal 2015;13(11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2018/555 unionin yhteensovitetusta monivuotisesta 
valvontaohjelmasta vuosiksi 2019, 2020 ja 2021 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla 
olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-
ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 92, 10.4.2018, s. 6).
2 The 2016 European Union report on pesticide residues in food 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
1 https://www.testbiotech.org/node/2209 p. 2.
2 EFSAn lausunto, s. 14 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
3 Haitallisista aineista eläinten rehuissa 7. toukokuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/32/EY (EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10) säädetään gossypolin enimmäispitoisuudeksi 
puuvillansiemenissä (rehuaineena) 5 000 mg/kg. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=FI
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/ 
5 EFSAn lausunto, s. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
6 EFSAn lausunto, s. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
https://www.testbiotech.org/node/2209
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=FI
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
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puuvillalajikkeiden koostumusta koskevassa OECD:n konsensusasiakirjassa niin 
suositeltiin; toteaa, että vaikka lausunnon mukaan gossypoli on unionin lainsäädännön 
mukainen, se ei anna riittävää varmuutta siitä, että muuntogeeninen puuvilla GHB614 x 
LLCotton25 x MON15985 on turvallista nautittavaksi;

Cry-proteiinit ja allergiset reaktiot

P. ottaa huomioon, että GHB614 x LLCotton25 x MON15985 ilmentää kahta Bt-toksiinia 
(Cry1Ac ja Cry1Ab2 -proteiineja), jotka antavat suojan tiettyjä perhostuholaisia 
vastaan; toteaa, että vaikka Cry1-proteiineilla on todettu olevan liitännäisominaisuuksia, 
mikä tarkoittaa, että ne voivat voimistaa muiden elintarvikkeiden allergeenisia 
ominaisuuksia, EFSA ei tutkinut tätä;

Q. ottaa huomioon, että vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa Bt-toksiinien ja täydentävien 
torjunta-aineiden ruiskutusjäämien mahdollisista vaikutuksista terveyteen todettiin, että 
erityistä huomiota olisi kiinnitettävä torjunta-aineiden jäämiin ja niiden 
vuorovaikutukseen Bt-toksiinien kanssa1; toteaa, että EFSA ei ole tutkinut tätä seikkaa;

Antibioottiresistenssi

R. ottaa huomioon, että GHB614 x LLcotton25 x MON15985 tuottaa proteiineja (NPTII ja 
AAD), jotka aiheuttavat antibioottiresistenssin; ottaa huomioon, että NPTII antaa 
vastustuskyvyn neomysiinille ja kanamysiinille; ottaa huomioon, että AAD antaa 
vastustuskyvyn streptomysiinille; toteaa, että WHO pitää kaikkia näitä mikrobilääkkeitä 
ratkaisevan tärkeinä2;

S. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY3 
4 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että ihmisten ja eläinten hoidossa käytettäville 
antibiooteille resistenssiä ilmentävät muuntogeeniset organismit otetaan erityisesti 
huomioon ympäristöriskien arvioinnissa, jotta niistä voitaisiin tunnistaa ja poistaa 
sellaiset antibiootti-resistenssimarkkerit (ARMG), joilla voi olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle;

T. ottaa huomioon, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta 
tarkasteli vuonna 2004 antamassaan lausunnossa ARMG-aineiden käyttöä 
siirtogeenisten tapahtumien valintaan kasveissa siitä syystä, että tällaisten 
markkerigeenien käyttö saattaisi lisätä ihmisten ja eläinten antibioottiresistenssiä 
muuntogeenisistä kasveista bakteereihin tapahtuvan geenisiirron tuloksena;

U. ottaa huomioon, että tämän vuoden 2004 lausunnon mukaan AAD-geeni kuuluu 
antibioottiresistenssigeenien ryhmään II, joka ”olisi rajoitettava kenttäkokeiden 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/ 
2 p21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-
eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti 
muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY 
kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
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tarkoituksiin ja jota ei pitäisi esiintyä muuntogeenisissä kasveissa, jotka on määrä 
saattaa markkinoille”1;

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten huomautukset

V. ottaa huomioon, että toimivaltaiset viranomaiset esittivät monia kriittisiä huomioita 
kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana esimerkiksi edellä kuvatuista kysymyksistä2;

Demokratian puute päätöksentekoprosessissa

W. ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 
3. joulukuuta 2018 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa, 
mikä merkitsi sitä, ettei jäsenvaltioiden määräenemmistö tukenut lupaa;

X. ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 
esittämänsä lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa samoin kuin asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen 
perusteluissa valitettavana, että komissio on asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
voimaantulosta alkaen hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komitean 
lausunnon tukea ja että muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevien 
lupapäätösten yhteydessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle 
lopullista päätöstä varten, mikä on merkittävä poikkeus koko menettelyn kannalta; 
toteaa, että puheenjohtaja Juncker on useissa yhteyksissä pitänyt tätä käytäntöä 
valitettavana ja epädemokraattisena3;

Y. ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun 
lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä4 ja kehotti komissiota peruuttamaan 
ehdotuksen ja esittämään uuden;

1. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa 
(EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

3. kehottaa komissiota olemaan antamatta lupaa sellaisen muuntogeenisen kasvin tuonnille 
elintarvike- tai rehukäyttöön, joka on vastustuskykyinen rikkakasvien torjunta-aineelle, 
jolle ei ole myönnetty lupaa käyttöön unionissa, tässä tapauksessa glufosinaatti;

1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48 
2 ks. liite G, jäsenvaltioiden kommentit 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-
00147 
3 Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuoro, joka sisältyi seuraavan komission 
poliittisiin suuntaviivoihin (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa vuonna 2016 koskenut puhe 
(Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
4 EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
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4. vaatii, ettei komissio hyväksy rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä muuntogeenisiä 
kasveja tekemättä täydellistä arviointia jäämistä, jotka ovat peräisin ruiskutuksista 
täydentävillä torjunta-aineilla, metaboliiteilla sekä viljelymaissa käytettävillä niistä 
tehdyillä kaupallisilla valmisteilla;

5. kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten 
kasvien riskinarviointiin täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä ja niiden 
jäämiä kaikilta osin koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko kyseistä 
muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä EU:n alueella vai tuoda sinne elintarvike- ja 
rehukäyttöön;

6. kehottaa komissiota olemaan hyväksymättä mikrobilääkkeille vastustuskykyisiä geenejä 
sisältäviä muuntogeenisiä kasveja;

7. toistaa sitoutuneensa edistämään työtä joka liittyy asetuksen (EU) N:o 182/2011 
muuttamista koskevaan komission ehdotukseen; kehottaa neuvostoa jouduttamaan 
pikaisesti kyseistä komission ehdotusta koskevaa työtään;

8. kehottaa komissiota lykkäämään muuntogeenisten organismien lupahakemuksia 
koskevan täytäntöönpanopäätöksen antamista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu 
siten, että korjataan nykyisen, riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

9. kehottaa komissiota peruttamaan muuntogeenisten organismien lupia koskevat 
ehdotukset, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna 
mitään lausuntoa viljelystä tai käytöstä elintarvikkeissa ja rehussa;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


