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B8-0140/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 87411 (MON-87411-9) 
sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen 
sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti
(D060243/03 – 2019/2552(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä 
maissia MON 87411 (MON-87411-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 
valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D060243/03),

– 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 
14. 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) 31. toukokuuta 
2018 antaman lausunnon, joka julkaistiin 28. kesäkuuta 20183,

– 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 Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MON 87411 for food and feed uses, import 
and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2015-124), EFSA Journal 
2018; 16(6):5310, s. 29, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310 
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 16. joulukuuta 2015, 4. joulukuuta 2015 annetusta komission 
täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien 
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 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310
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– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A. toteaa, että Monsanto Europe N.V. esitti 5. helmikuuta 2015 yhtiön Monsanto 
Company, United States, puolesta asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan 
mukaisesti Alankomaiden kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen, 
joka koski maissia MON 87411 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 
elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamista markkinoille 
(jäljempänä ’hakemus’), ja hakemus kattoi myös muuntogeenisestä maissista 
MON 87411 koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille muunlaisen maissin tapaan 
muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B. ottaa huomioon, että EFSA antoi 31. toukokuuta 2018 hakemusta koskevan myönteisen 
lausunnon;

C. ottaa huomioon, että geenimuunneltu maissi MON 87411 kehitettiin antamaan 
vastustuskykyä maissin juurikuoriaisia vastaan siten, että se ilmentää muunneltua 

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 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, annettu 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). 
– Päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen 
neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta. (EUVL C 86, 6.3.2018, s. 
111). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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, annettu 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, annettu 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, annettu 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, 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 (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 
83). 
– 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 
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versiota Bt Cry3Bb1 -geenistä ja DvSnf7 dsRNA -kasetista, sekä kestämään glyfosaattia 
sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita;

D. ottaa huomioon, että koska joillakin Yhdysvaltojen kasvavilla alueilla 
maissijuurikuoriaisilla on vastustuskykyä Bt-proteiineja, mukaan lukien Cry3Bb1, 
vastaan, geenimuunneltu maissi MON 87411 on muutettu tuottamaan hyönteisiä torjuva 
kaksisäikeinen RNA, dsRNA;

E. ottaa huomioon, että dsRNA:n tarkoitettu vaikutus on, että se joutuu kohdeorganismin, 
tässä tapauksessa maissin juurikuoriaisen toukan, suolistoon, jossa se vaikuttaa 
olennaisten biologisten prosessien geenisääntelyyn ja siten tappaa juurikuoriaisen;

F. ottaa huomioon, että komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 503/20135 
säädetään, että kun geenimuunnelluissa kasveissa käytetään RNAi:n aiheuttamaa 
geenien vaimentamista, on käytettävä bioinformatiikka-analyysiä mahdollisten ei-
tavoiteltujen geenien havaitsemiseksi; katsoo tässä yhteydessä, että perusteellinen 
analyysi edellyttää, että dsRNAn rakennetta verrataan sellaisten organismien 
genomialueisiin, jotka saattavat joutua kosketuksiin kyseisten molekyylien kanssa, 
mukaan lukien muut kuin kohdeorganismit;

G. toteaa kuitenkin, että EFSA rajoitti huomionsa ja riskiarvionsa mahdollisiin tahattomiin 
vaikutuksiin kasveissa tarkastelematta vaikutusta ihmisiin ja kotieläimiin ja niiden 
suoliston mikrobiostoon, jotka altistuvat maissille elintarvike- ja rehuketjun kautta; 

(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 298, 23.8.2018, s. 34). 
– 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 (EUVL C 307, 
30.8.2018, s. 71). 
– 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 (EUVL C 307, 30.8.2018, s. 67). 
– Euroopan parlamentin 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 (EUVL C 337, 
20.9.2018, s. 54). 
– Euroopan parlamentin 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 (EUVL C 346, 
27.9.2018, s. 55). 
– 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 (EUVL C 346, 
27.9.2018, s. 60). 
– 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 (EUVL C 
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ottaa huomioon, että EFSAn lausuntoa koskevassa riippumattoman instituutin arviossa 
todetaan, että tämä on täydellinen esimerkki ”älä etsi, älä löydä” -strategiasta, joka on 
ristiriidassa voimassa olevan asetuksen6 kanssa;

H. ottaa huomioon, että arviossa todetaan muun muassa, että edellä mainituista syistä 
EFSAn riskinarviointi molekylaarisista ominaisuuksista ei ole vakuuttava eikä riittävä 
elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuden osoittamiseksi;

I. ottaa huomioon, että hakijan esittämästä 90 vuorokauden toksisuustutkimuksesta 
ilmenee tilastollisesti merkittävää painonlaskua rotilla, joille oli syötetty 
geenimuunneltua maissia MON 87411; toteaa, että vaikka EFSA hylkäsi tämän 
tuloksen, koska siihen ei liittynyt koeruokavalioon liittyviä kliinisiä merkkejä ja 
histopatologisia muutoksia ruoansulatuskanavassa, on todennäköistä, muuntogeenisessä 

346, 27.9.2018, s. 122). 
– 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 (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 127). 
– 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 (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 133). 
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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, annettu 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, annettu 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, annettu 30. toukokuuta 2018, esityksestä komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia GA21 (MON-ØØØ21-9) 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)0221).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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, annettu 24. lokakuuta 2018, ehdotuksesta komission 
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maississa MON 87411 tuotettu dsRNA voi vaikuttaa suoraan suoliston mikrobiomiin 
ilman suoraa imeytymistä suolessa, ja että tämä voisi selittää eläinten ruokintaa 
koskevien tutkimusten tulokset, joissa ilmenee painoeroja ilman patologisia vaikutuksia; 
toteaa, että EFSAn olisi pitänyt tutkia tätä seikkaa;

Täydentäviä torjunta-aineiden ja niiden jäämiä koskevien arviointien ja tarkastusten puute

J. toteaa, että täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden, tässä tapauksessa glyfosaatin, 
käyttö kuuluu tavanomaiseen maatalouskäytäntöön viljeltäessä torjunta-aineita sietäviä 
kasveja, ja sen vuoksi voidaan olettaa, että ne altistuvat sekä suuremmille että toistuville 
annoksille, mikä johtaa jäämien suurempaan määrään sadossa ja sen vuoksi myös 
tuontituotteessa, ja saattaa vaikuttaa myös muuntogeenisen kasvin koostumukseen ja 
sen viljelyominaisuuksiin;

K. 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;

L. ottaa huomioon, että EFSAn kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevän 
tiedelautakunnan mukaan ei voida tehdä päätelmiä muuntogeenisten viljelykasvien 
ruiskutuksista glyfosaattivalmisteilla aiheutuvien jäämien turvallisuudesta7; ottaa 

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, annettu 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).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 31. tammikuuta 2019, ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi täytäntöönpanopäätöksen 2013/327/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
muuntogeenistä rapsia Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3 sisältävien tai niistä koostuvien rehujen tai kyseisistä 
muuntogeenisistä organismeista valmistettujen rehujen markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0057).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 31. tammikuuta 2019, ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 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(2019)0058).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 31. tammikuuta 2019, ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 87403 (MON-874Ø3-1) sisältävien, siitä koostuvien 
tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0059).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 31. tammikuuta 2019 ehdotuksesta komission 
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huomioon, että glyfosaatin ruiskuttamiseen tarkoitetuissa kaupallisissa valmisteissa 
käytettävien lisäaineiden ja niiden seosten toksisuus voi olla suurempi kuin pelkän 
vaikuttavan aineen8;

M. 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 Argentiina, Brasilia, 
Kanada ja Yhdysvallat);

N. 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; ottaa huomioon, että muuntogeenisen maissin MON 87411 rikkakasvien 
torjunta-aineilla ruiskuttamisen vaikutuksia ei ole arvioitu;

O. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta mitata tuontimaissin 
glyfosaattijäämiä, jotta voidaan varmistaa jäämien enimmäismäärien noudattaminen 
osana unionin yhteensovitettua monivuotista valvontaohjelmaa vuosiksi 2019, 2020 ja 
20219; katsoo, ettei voida taata, että muuntogeenisen maissin MON 87411 
glyfosaattijäämissä noudatetaan unionin jäämien enimmäismääriä;

Demokraattisen oikeutuksen puute

P. ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 
14. tammikuuta 2019 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa, 
mikä merkitsi sitä, ettei jäsenvaltioiden määräenemmistö tukenut lupaa;

Q. 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 

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 (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0060).

5 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 503/2013, annettu 3. huhtikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisista muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen 
lupahakemuksista sekä asetusten (EY) N:o 641/2004 ja (EY) N:o 1981/2006 muuttamisesta (EUVL L 157, 
8.6.2013, s. 1).
6 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Mon87411.pdf 
7 EFSA conclusion on 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
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

9EUVL L 92, 10.4.2018, s. 6.

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Mon87411.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666


PE635.365v01-00 8/9 RE\1177754FI.docx

FI

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 epädemokraattisena10;

R. ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun 
lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä ja kehotti komissiota peruuttamaan 
ehdotuksen ja esittämään uuden11;

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

2. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole EU:n oikeuden 
mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen 
kanssa; toteaa, että tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 178/200212 säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten 
elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien 
etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen suhteen sekä varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

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. 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;

7. kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten 
organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että otetaan 
huomioon nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

10 Katso esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuoro, joka sisältyy seuraavan komission 
poliittisiin suuntaviivoihin (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai vuoden 2016 unionin tilaa koskeva puhe 
(Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
11 EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.
12 EUVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
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8. kehottaa komissiota peruuttamaan muuntogeenisten organismien lupia koskevat 
ehdotukset, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna 
lausuntoa viljelystä tai käytöstä elintarvikkeissa ja rehussa;

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


