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B8-0216/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87751 (MON-87751-7) 
sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen 
sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti
(D060916 – 2019/2603(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä 
soijaa MON 87751 (MON-87751-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 
tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D060916/01),

– 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 
7. maaliskuuta 2019 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) 20. kesäkuuta 
2018 hyväksymän lausunnon, joka julkaistiin 2. elokuuta 20183,

– 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 EFSA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta), 2018. Scientific Opinion 
on the assessment of genetically modified soybean MON 87751 for food and feed uses, under Regulation (EC) 
No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014–121), EFSA Journal 2018; 16(8):5346, 32 pp. doi: 
10.2903/j.efsa.2018.5346.
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 
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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 S.A./N.V. esitti 26. syyskuuta 2014 yhtiön Monsanto 
company, United States, puolesta asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan 
mukaisesti Alankomaiden kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen, 
joka koski muuntogeenistä soijaa MON 87751 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 
valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamista 
markkinoille (jäljempänä ”hakemus”), ja toteaa, että hakemus kattoi myös 
muuntogeenistä soijaa MON 87751 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden 
saattamisen markkinoille muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun 
ottamatta;

B. ottaa huomioon, että EFSA antoi 20. kesäkuuta 2018 lupaa koskevan myönteisen 
lausunnon5;

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 
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, annettu 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 
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C. ottaa huomioon, että muuntogeeninen soija MON 87751 on kehitetty antamaan 
vastustuskykyä tiettyjä perhostuholaisia kohtaan ja se ilmentää tätä tarkoitusta varten 
Bt-proteiineja Cry1A.105 ja Cry2Ab2;

Bt-toksiinit

D. toteaa tutkimusten osoittavan, että Bt-toksiineilla voi olla liitännäisominaisuuksia, jotka 
voimistavat muiden elintarvikkeiden allergeenisia ominaisuuksia; ottaa huomioon, että 
soija tuottaa itse useita kasviallergeeneja, ja on olemassa erityinen riski, että Bt-proteiini 
voi tehostaa immuunijärjestelmän reaktiota näihin yhdisteisiin kulutusvaiheessa;

E. ottaa huomioon, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan 
jäsen totesi aiemmin, että vaikka tahattomia vaikutuksia ei ole koskaan havaittu missään 
Bt-proteiineja ilmentävissä sovelluksissa, niitä ei voida havaita EFSAn tällä hetkellä 
suosittelemilla ja muuntogeenisten kasvien turvallisuuden arviointia varten 
suoritettavilla toksikologisilla tutkimuksilla, koska niihin ei sisälly asianmukaisia testejä 
tätä tarkoitusta varten6;

F. ottaa huomioon, että EFSAn GMO-paneeli myöntää nykyisen luvan osalta, että 
käytettävissä on rajallinen määrä tietoa ja näyttöä uusien proteiinien mahdollisuuksista 
toimia liitännäisaineina7;

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, 
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, 
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G. ottaa huomioon, että tutkimuksissa korostetaan, että Bt-toksiinien 
liitännäisominaisuuksia on tutkittava edelleen pitkällä aikavälillä; toteaa, että Bt-
toksiinien rooliin ja niiden liitännäisominaisuuksiin liittyy edelleen avoimia 
kysymyksiä, joten niitä sisältäviä muuntogeenisiä kasveja ei pitäisi hyväksyä tuontiin 
elintarvike- ja rehukäyttöön;

Toksisuus ja 90 päivän ruokintakokeet

H. ottaa huomioon, että hiirillä tehtiin kaksi 28 päivän toistuvan annostelun 
toksisuustutkimusta, joista yksi Cry1a.105-proteiinilla ja yksi Cry2Ab2-proteiinilla;

I. toteaa, että nämä toksisuustutkimukset tehtiin eristettyjen proteiinien kanssa, toisin 
sanoen niissä ei ole mukana proteiiniyhdistelmiä, jotka ovat peräisin bakteereista 
eivätkä ne siksi ole samanlaisia kuin kasvissa syntyneet proteiinit; toteaa tämän 
tarkoittavan sitä, että tutkimukset eivät ilmentäneet altistumista käytännön olosuhteissa;

J. toteaa, että kahdessa toksisuustutkimuksessa ei täysin noudatettu asiaankuuluvia 
OECD:n vaatimuksia, sillä koagulaatiotutkimukset perustuivat suhteellisen pieneen 
määrään näytteitä eikä toiminnallista havainnointitutkimusta ja lokomotorisia 
aktiviteettikokeita tehty; toteaa, että on erittäin tärkeää, että kaikki tällaiset vaatimukset 
täyttyvät lupamenettelyssä;

K. toteaa, että 90 päivän ruokintakokeessa havaittiin kontrolli- ja testiryhmän välillä useita 
tilastollisesti merkittäviä eroja, joita jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

30.8.2018, s. 71). 
– 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, 
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) 
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huomautusten mukaan olisi pitänyt tarkastella enemmän8;

L. ottaa huomioon, että rotilla tehdyssä 90 päivän ruokintatutkimuksessa on seuraavia 
puutteita: tutkimuksessa ei käytetty kahta erilaista testimateriaaliannosta, kuten 
komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 503/20139 vaaditaan eikä yhtäkään 
testimateriaalia analysoitu muiden geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) 
kanssa tapahtuneen mahdollisen saastumisen varalta;

M. toteaa, että ruokintakokeessa käytetty testimateriaali oli paahdetusta soijasta valmistettu 
ateria, josta oli poistettu rasva, vaikka EFSA on määrittänyt, että soijamaito on ihmisen 
ruokavalion pääasiallinen voimakkaan kroonisen altistumisen osatekijä10; toteaa, että 
soija-ateriassa esiintyvien Bt-proteiinien ilmentymistasoja ei mitattu, mikä tarkoittaa, 
että tutkimustulosta ei voida liittää erityisiin Bt-toksisuustasoihin;

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten huomautukset

N. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden viranomaiset esittivät kolmen kuukauden 
kuulemisjakson aikana11 monia kriittisiä huomautuksia, muun muassa sen, että monet 
kysymykset muuntogeenisen soijan turvallisuudesta ja mahdollisesta myrkyllisyydestä 
ovat edelleen ratkaisematta, että molempien proteiinien yhteisvaikutuksia ei ole 
analysoitu, että olisi tarkasteltava lisätietoja ennen kuin riskinarviointi voidaan saattaa 
päätökseen, että ympäristönseurantasuunnitelma ei ole Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitteessä VII vahvistettujen tavoitteiden12 mukainen 

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 
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 
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ja että sitä olisi muutettava ennen hyväksynnän antamista ja että ei ole mitään syytä 
olettaa, että Cry-proteiinien käyttö olisi turvallista eikä aiheuta vaaraa ihmisille, 
eläimille tai ympäristölle;

O. toteaa EU:n olevan biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 
osapuoli ja että sopimuksen mukaan osapuolten vastuulla on varmistaa, etteivät niiden 
lainkäyttövallan piiriin kuuluvat toimet vahingoita ympäristöä toisen valtion alueella13; 
toteaa, että päätös muuntogeenisen soijan luvan myöntämisestä tai myöntämättä 
jättämisestä kuuluu EU:n lainkäyttövaltaan;

P. toteaa, että yhden jäsenvaltion pyynnön mukaisesti hakemuksessa olisi tarkasteltava 
olemassa olevia tietoja muuntogeenisen soijan MON 87751 viljelyn vaikutuksesta 
tuottaja- ja viejämaihin; ottaa huomioon, että sama jäsenvaltio suosittelee tutkimusta sen 
arvioimiseksi, millä tavoin tiettyjen tuotteiden tuonti vaikuttaa viljelykasvivalintoihin 
Euroopassa ja siten tällaisista agroekosysteemin valinnoista johtuvaan biologiseen 
monimuotoisuuteen14;

Q. toteaa, että useiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat kritisoineet 
markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan suunnitelman riittämättömyyttä;

Demokraattisen oikeutuksen puute

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

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).
– 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 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 sisältävien, siitä 
koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja 
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elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 
7. maaliskuuta 2019 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa, 
mikä merkitsi sitä, ettei jäsenvaltioiden määräenemmistö tukenut lupaa;

S. katsoo, että komissio on useaan otteeseen15 pahoitellut sitä, että asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 voimaantulon jälkeen sen on hyväksyttävä lupapäätökset ilman 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean tukea ja että asian 
palauttamisesta komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus 
tämän menettelyn kokonaisuudessa, on tullut yleinen käytäntö muuntogeenisille 
elintarvikkeille ja rehuille annettavia lupia koskevassa päätöksenteossa; toteaa, että 
myös puheenjohtaja Juncker on pitänyt valitettavana kyseistä käytäntöä ja katsonut sen 
olevan epädemokraattinen16;

T. ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun 
lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä17 ja kehotti komissiota 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0060).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. maaliskuuta 2019, ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 4114 (DP-ØØ4114-3) 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)0196).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. maaliskuuta 2019, 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 (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0197).
– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. maaliskuuta 2019, ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ja alayhdistelmiä Bt11 × 
MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ja MIR162 × 1507 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)0198).

5 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346 
6 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309s. 34 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
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peruuttamaan ehdotuksen ja esittämään uuden;

U. 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;

V. 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 komission on otettava luvan uusimista koskevaa 
päätöstään laatiessaan huomioon kaikki EU:n lainsäädännön asiaa koskevat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan;

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 178/2002 säädettyjen yleisperiaatteiden18 mukaisesti luoda perusta ihmisten 
elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien 
etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

7 EFSAn vastaus jäsenvaltioiden huomioihin, s. 109, liite G: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
8 Liite G, jäsenvaltioiden huomautukset, s. 27-33, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719 
9 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).
10 EFSAn lausunto, s. 22 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346 
11 Liite G, jäsenvaltioiden huomautukset, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719 
12 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).
13 Biologista monimuotoisuutta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus, 1992, 3 artikla, 
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03  
14 Liite G, jäsenvaltioiden huomautukset, s. 67-68, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
15 Ks. esimerkiksi 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 perustelut samoin kuin asetuksen (EU) N:o 182/2011 
muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perustelut.
16 Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuorossa, jossa hän esitti poliittiset suuntaviivat 
seuraavalle Euroopan komissiolle (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa vuonna 2016 koskevassa 
puheessa (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
17 EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
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rehujen suhteen sekä varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4. 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;

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

6. 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;

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


