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Muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 luvan uusiminen 
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 (D058360/01 – 2018/2872(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen 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 (D058360/01),

– 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 
11. syyskuuta 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 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 24. tammikuuta 
2018 hyväksymän lausunnon, joka julkaistiin 26. helmikuuta 20183,

1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Tieteellinen lausunto Monsanton hakemuksesta (hakemus EFSA-GMO-RX-007) – 

muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 arviointi sitä koskevan luvan uusimiseksi 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (hakemus EFSA-GMO-RX-007). EFSA 
Journal 2018;16(2):5163: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163 
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– 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 organismeille1,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Monsanto Europe N.V./S.A. jätti 20. lokakuuta 2016 komissiolle 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 11 ja 23 artiklan mukaisesti hakemuksen 
muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 koskevan luvan uusimiseksi 
elintarvikkeina ja rehuna käytettäväksi;

B. ottaa huomioon, että EFSA antoi 24. tammikuuta 2018 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon2, jossa se totesi, että uusimista 
koskevassa hakemuksessa ei ole näyttöä sellaisista uusista vaaroista, muutoksista 
altistumisessa tai uusista tieteellisistä epävarmuustekijöistä, jotka muuttaisivat 

1 – Euroopan parlamentin 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).

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 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 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 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 



muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 koskevan alkuperäisen riskinarvioinnin 
päätelmiä, jotka EFSA oli hyväksynyt vuonna 20051;

C. toteaa, että EFSA ei tieteellisen lausuntonsa mukaan tehnyt järjestelmällistä omaa 
kirjallisuusselvitystä vaan ainoastaan arvioi hakijan tekemän kirjallisuusselvityksen, 
jonka perustella se totesi, ettei se ollut havainnut uutta julkaisua, joka aiheuttaisi 
turvallisuuteen liittyvää huolta;

D. ottaa huomioon, että EFSA antoi lausuntonsa olettaen, että muuntogeenisen maissin 
NK603 × MON 810 molempien muunnostapahtumien DNA-sekvenssi on identtinen 
alun perin arvioitujen tapahtumien sekvenssin kanssa; toteaa, että hakija ei ole 
toimittanut mitään tietoja, jotka tukisivat tätä oletusta;

E. ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi NK603 × MON 810 ilmentää proteiinia, 
jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glyfosaattia; ottaa 
huomioon, että Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (Maailman terveysjärjestön 
erityinen syöpävirasto) luokitteli glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää 
aiheuttavaksi 20. maaliskuuta 20152;

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 (DAS-Ø15Ø7-1) siementen 
markkinoille saattamisesta markkinoille 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, 30.8.2018, s. 71).



F. toteaa, että muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 unioniin tuonnin sallimisen 
oletetaan johtavan sen viljelyn lisääntymiseen muualla maailmassa, kuten 
Argentiinassa, Brasiliassa, Kanadassa, Kolumbiassa, Japanissa, Filippiineillä, 
Etelä-Afrikassa ja Uruguayssa, ja vastaavasti glyfosaattia sisältävien rikkakasvien 
torjunta-aineiden käytön lisääntymiseen;

G. ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi NK603 × MON 810 ilmaisee 
Cry1Ab-proteiinia, joka on (Bacillus thuringiensis -bakteerista saatava) Bt-proteiini ja 
antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.) vastaan;

H. 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;

I. toteaa, että huolenaiheena on edelleen se, että kohteena olevien perhostuholaisten 
vastustuskyky Cry1F-proteiinia vastaan saattaa kasvaa, mikä voi johtaa 
tuholaistorjunnan käytäntöjen muuttumiseen maissa, joissa näitä kasveja viljellään;

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana 
monia kriittisiä huomioita; toteaa, että näissä huomioissa viitattiin muun muassa 
seuraaviin seikkoihin: tietojen puuttuminen nykyään käytössä olevista linjoista, 

 – 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 



puutteelliset tiedot muun muassa horisontaalisen geeninsiirron mahdollisuudesta 
tapahtumissa MON 810 ja NK603, puutteellinen kirjallisuusselvitys, osittain 
vanhentunut tietojen tuottaminen ja hajanainen lähestymistapa ympäristönseurantaan, 
mukaan luettuna se, että ympäristöön vapautuneiden Cry-proteiinien säilymistä ei ollut 
seurattu, ympäristön altistumista Cry-toksiinille ei ollut analysoitu ja teosintin, maissin 
luonnonvaraisen sukulaislajin, esiintyminen Euroopassa oli jätetty huomiotta1;

K. toteaa, että näistä epäilyistä huolimatta markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa 
koskevaa suunnitelmaa ei vaadittu; toteaa, että tapauskohtaista markkinoille saattamisen 
jälkeistä ympäristöseurantaa ei myöskään pidetty tarpeellisena;

L. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. syyskuuta 
2018 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; ottaa huomioon, 
että 13 jäsenvaltiota äänesti vastaan, vain 11 puolesta ja 4 tyhjää;

M. ottaa huomioon, että 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 tekemänsä 
lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa sekä asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 
14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa komissio piti 
valitettavana, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulosta alkaen komissio on 
hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komiteassa antamaa puoltavaa 

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) 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).



lausuntoa ja että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen luvista päätettäessä on 
muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, 
mikä on hyvin pitkälti poikkeus siitä, miten menettely kokonaisuutena toimii; toteaa, 
että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on pitänyt tätä käytäntöä useissa 
yhteyksissä valitettavana ja epädemokraattisena1;

N. 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;

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 kyseisenä tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/20023 säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta 

 – 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 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).

2 Tieteellinen lausunto muuntogeenisestä maissista NK603 × MON 810 sitä koskevan 
luvan uusimiseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (hakemus EFSA-GMO-



ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä 
kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta;

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

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

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