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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 (D052754 – 

2017/2905(RSP)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ehdotuksen 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 (D052754), 

– 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 14. syyskuuta 

2017 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) 19. tammikuuta 

2005 antaman lausunnon, joka julkaistiin 3. maaliskuuta 20053, 

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 30. marraskuuta 

2016 antaman lausunnon, joka julkaistiin 12. tammikuuta 20171, 

                                                 
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/182 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182


– 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 organismeille2, ja erityisesti 6. lokakuuta 2016 muuntogeenisen 

                                                                                                                                                         
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659 
2 – Päätöslauselma 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). 

– Päätöslauselma 16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta 2015 annetusta komission 

täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-

ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0456). 

– Päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) 

sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen 

sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0040). 

– Päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä 

soijaa MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisältävien, siitä 

koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt 

tekstit, P8_TA(2016)0039). 

– Päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

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

valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA(2016)0038). 

– 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 (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0271). 

– Päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

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

saattamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0272). 

– Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen maissin MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) siementen markkinoille saattamista 

viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0388). 

– Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä maissia MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sisältävien tuotteiden markkinoille 

saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0389). 

– Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen maissin Bt11 (SYN-BTØ11-1) siementen markkinoille saattamisesta viljelyä 

varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0386). 

– Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen maissin 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) siementen markkinoille saattamisesta 

markkinoille viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0387). 

– Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-

21Ø23-5×MON-88913-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamisen sallimisesta elintarvikkeista ja rehuista (Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA(2016)0390). 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659


maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten antamansa 

aikaisemman päätöslauselman, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan päätöslauselmaesityksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan, 

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

toimittivat yhdessä 27. helmikuuta 2015 komissiolle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

11 ja 23 artiklan mukaisesti hakemuksen muuntogeenistä maissia 1507 sisältävien, siitä 

koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden tai rehujen markkinoille saattamista 

koskevan luvan uusimisesta; toteaa, että uudistaminen kattaa myös muut kuin maissia 

1507 sisältävät tai siitä koostuvat elintarvikkeet ja rehut; 

B. ottaa huomioon, että 30. marraskuuta 2016 Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 

18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, joka julkaistiin 12. tammikuuta 2017; 

C. ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 todetaan, että muuntogeeniset 

elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten 

terveyteen tai ympäristöön, ja edellytetään komission ottavan päätöstään laatiessaan 

                                                                                                                                                         
– 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 (Hyväksytyt 

tekstit, P8_TA(2017)0123). 

– 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 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0215). 

– 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 (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0214). 

– 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 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0341). 

– 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 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0377). 

– 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 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0378). 



huomioon kaikki unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset sekä muut 

perustellut tekijät, jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan; 

D. toteaa, että muuntogeeninen maissi 1507 ilmentää Cry1F-proteiinia, joka on (Bacillus 

thuringiensis Kurstaki -alalajista saatava) Bt-proteiini ja antaa suojan maissikoisaa 

(Ostrinia nubilalis) ja joitakin muita perhostuholaisia, kuten Sesamia spp., Spodoptera 

frugiperda, Agrotis ipsilon ja Diatraea grandiosella, vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka 

ansiosta maissi kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää 

glufosinaattiammoniumia; 

E. toteaa, että muuntogeeniset Bt-kasvit ilmentävät hyönteisiä torjuvaa toksiinia jokaisessa 

solussa koko elämänsä ajan myös ihmisten ja eläinten syömissä osissa; toteaa, että 

eläinten ruokintakokeet osoittavat, että muuntogeenisilla Bt-kasveilla voi olla toksisia 

vaikutuksia1; toteaa, että on osoitettu, että Bt-toksiini muuntogeenisissä kasveissa 

poikkeaa merkittävästi luonnossa esiintyvästä Bt-toksiinista2; 

F. toteaa, että maissin 1507 viljelyä unionissa koskeva lupamenettely on kesken; toteaa, 

että parlamentti vastusti tällaista lupaa, koska se piti huolestuttavana mahdollisuutena 

muun muassa sitä, että perhostuholaisten vastustuskyky Cry1F-proteiinia vastaan 

kasvaa, mikä voi johtaa tuholaistorjunnan käytäntöjen muuttumiseen3; 

G. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät monia kriittisiä huomioita alkuperäiseen 

lupaan liittyvän EFSAn riskinarvioinnin kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana; 

toteaa, että kriittisimmät huomiot liittyvät havaintoihin, joiden mukaan asiakirja-

aineisto ei ole riittävää riskinarvioinnin tekemiseksi, seurantasuunnitelma ei ole 

direktiivin 2001/18/EY mukainen ja hakijan toimittamat tiedot ja suorittama 

riskinarviointi eivät ole riittäviä4; 

H. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät monia kriittisiä huomioita luvan uusimiseen 

liittyvän EFSAn riskinarvioinnin kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana5; toteaa, 

että kriittisimmät huomiot liittyvät havaintoihin, joiden mukaan ehdotettua 

seurantasuunnitelmaa ei pidetä asianmukaisena, jotta muuntogeenisen maissin 1057 

markkinoille saattamisen jälkeiseen ympäristönseurantaan liittyviin tärkeisiin 

kysymyksiin voitaisiin puuttua, eikä sitä voida pitää muuntogeenisen maissin 1507 

aiheuttaman mahdollisen ympäristöaltistumisen seurannan kannalta riittävän hyvin 

                                                 
1 Katso esimerkiksi El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, 

Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn 

(Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Or

gans_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 
2 Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. In: Ishaaya I, 

Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, 

Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-

4497-4_10 
3 Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen maissin 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) siementen markkinoille saattamisesta 

markkinoille viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0387). 
4 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-

08 
5 Liite F – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-

00342 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342


laadittuna, ilmoittajan suorittama seuranta ei tuottanut luotettavia tietoja, joilla voidaan 

vahvistaa riskinarvioinnin päätelmä, jonka mukaan vaikutukset ihmisten ja eläinten 

terveyteen olisivat vähäiset, ja ilmoittaja ei ole dokumentoinut asianmukaisesti 

aineistoa, josta käy ilmi PAT-proteiinin turvallinen käyttöhistoria, kuten komission 

täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 503/2013 edellytetään; 

I. toteaa, että muuntogeenisen maissin 1507 käytöstä rehuissa johtuvaa ympäristöön 

vapautuvien Cry-proteiinien säilymistä ei seurattu, vaikka Cry-proteiinit voivat säilyä 

maaperässä kuukausia ja säilyttää hyönteisiä tuhoavan ominaisuutensa, kuten Cry1Ab-

toksiinin osalta on todettu1; 

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

sen tähden se kuuluu kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 21. lokakuuta 

2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 

säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että glufosinaatin 

hyväksynnän voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta 2018; 

K. 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 vastineita2; 

L. ottaa huomioon, että jäämiä, jotka ovat peräisin glufosinaatilla tehdyistä ruiskutuksista, 

ei arvioitu; toteaa, että sen vuoksi ei voida päätellä, että muuntogeenisen maissin 1507 

käyttö elintarvikkeissa ja rehussa on turvallista; 

M. ottaa huomioon, että maissi 1507 on hyväksytty viljelytarkoituksiin Argentiinassa, 

Brasiliassa, Kanadassa, Kolumbiassa, Hondurasissa, Japanissa, Panamassa, 

Paraguayssa, Filippiineillä, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa; toteaa, että 

vertaisarvioitujen tutkimusten mukaan Cry-proteiineille resistenssin kehittävät 

kohdehyönteiset ovat huomattava uhka Bt-teknologian kestävyydelle3; ottaa huomioon, 

että vuodesta 2009 lähtien on tehty havaintoja glufosinaattia sietävistä rikkakasveista; 

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

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. syyskuuta 

2017 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; toteaa, että 

12 jäsenvaltiota äänesti päätöstä vastaan, kun taas vain 12 jäsenvaltiota, jotka edustavat 

vain 38,75:tä prosenttia unionin väestöstä, äänesti sen puolesta ja neljä jäsenvaltiota 

pidättäytyi äänestämästä; 

O. 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 

                                                 
1 Liite F – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-

00342, s 7. 
2 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 
3 https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view


muuntogeenisille elintarvikkeille ja rehuille annettavia lupia koskevassa 

päätöksenteossa, vaikka kyse on lähinnä poikkeuksesta tässä prosessissa; toteaa, että 

myös komission puheenjohtaja Juncker on pitänyt valitettavana tätä käytäntöä ja 

katsonut sen olevan epädemokraattinen1; 

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

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

lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä2 ja kehotti komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen ja esittämään uuden; 

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

mukaisesti komission olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä erityisesti arkoja aloja, 

kuten kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöä, koskevissa asioissa 

välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti esiin tulevasta 

täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta vallitsevasta kannasta; 

R. katsoo, että asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta tehdyssä komission 

ehdotuksessa ei korjata riittävästi muuntogeenisiä organismeja koskevan 

lupamenettelyn demokratian puutetta; 

S. katsoo, että demokraattinen legitimiteetti voidaan varmistaa vain siten, että jos 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea eivät anna lausuntoa, 

komission ehdotus peruutetaan; toteaa, että tällainen menettely on jo olemassa joissakin 

muissa pysyvissä komiteoissa; 

1. katsoo, että komission ehdotus täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa 

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

2. katsoo, että komission täytäntöönpanopäätös 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 178/20023 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 otetaan 

huomioon nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet; 

5. kehottaa asiasta vastaavia lainsäätäjiä pikaisesti edistämään asetuksen (EU) N:o 

182/2011 muuttamisesta annettua komission ehdotusta koskevaa työtä ja varmistamaan 

muun muassa sen, että jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä 

komitea ei anna lausuntoa joko viljelytarkoituksiin tai elintarvikkeisiin tai rehuihin 
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käytettävien muuntogeenisten organismien hyväksymisestä, komissio peruuttaa 

ehdotuksen; 

6. kehottaa komissiota olemaan hyväksymättä rikkakasvien torjunta-aineita sietäviä 

muuntogeenisiä kasveja ilman täydellisen arvioinnin tekemistä täydentävien 

rikkakasvien torjunta-aineiden ja viljelymaissa käytettävien niistä tehtyjen kaupallisten 

valmisteiden ruiskutuksista peräisin olevista jäämistä; 

7. kehottaa komissiota laatimaan terveysriskien arviointiin ja toksikologiaan sekä 

markkinoille saattamisen jälkeiseen seurantaan liittyviä strategioita, jotka kohdistetaan 

koko elintarvike- ja rehuketjuun; 

8. kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten 

kasvien riskinarviointiin täysimääräisesti täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden 

käyttöä ja niiden jäämiä koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko 

muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä unionin alueella vai tuoda sinne elintarvike- ja 

rehukäyttöön; 

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 


