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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen 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 (D059689/02),

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

– ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. joulukuuta 
2018 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa,

– ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 11 ja 13 artiklan2,

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 16. huhtikuuta 
2015 hyväksymän ja 5. toukokuuta 2015 julkaiseman lausunnon3 ja EFSAn tieteellistä 
lausuntoa täydentävän lausunnon, joka koskee Syngenta Crop Protection AG:n 
hakemusta (EFSA-GMO-DE-2011-95) muuntogeenisen maissin 5307 saattamisesta 
markkinoille elintarvike- ja rehukäyttöä sekä maahan tuontia ja käsittelyä varten 

1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-DE-2011-95) for the placing on the 

market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import and 
processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Crop Protection AG, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083


asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti ottaen huomioon EFSAn 7. maaliskuuta 
2018 hyväksymän ja 11. huhtikuuta 2018 julkaiseman toksikologisen lisätutkimuksen1,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 annetun 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, 2017/0035(COD)),

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä 
muuntogeenisille organismeille2,

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

1 Statement complementing the EFSA Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-
DE-2011-95) for the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food 
and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from 
Syngenta Crop Protection AG taking into consideration an additional toxicological 
study, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233 

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 (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 71). 

 – 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 (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 19). 

 – Päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 (MON-
877Ø8-9 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 
tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 17). 

 – 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). 

 – 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). 

 – 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). 

 – Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenisen maissin MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) siementen markkinoille 
saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 76). 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233


– ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Syngenta Crop Protection AG jätti 7. huhtikuuta 2011 Syngenta 
Crop Protection NV/SA-tytäryhtiönsä välityksellä Saksan kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen 
muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 
elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille; ottaa 
huomioon, että hakemus kattoi myös muuntogeenistä maissia 5307 sisältävien tai siitä 
koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille muuhun kuin elintarvike- ja 
rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B. ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi 5307 tuottaa uutta hyönteisiä torjuvaa 
proteiinia eCry3.1Ab, joka on myrkyllistä joillekin kuoriaisille ja kärsäkkäille ja joka on 
peräisin Bacillus thuringiensis (Bt) -nimellä tunnettujen maaperän bakteereiden 
joukossa luonnollisesti esiintyvien myrkyllisten aineiden fuusiosta ja 
uudelleenjärjestymästä; ottaa huomioon, että muuntogeenisessä maississa 5307 ilmenee 
myös PMI-proteiinia (phosphommanose isomerase), jota käytetään merkkigeeninä;

C. ottaa huomioon, että EFSA totesi vuonna 2015 antamassaan lausunnossa, että se ei 
kyennyt saattamaan päätökseen elintarvikkeita/rehuja koskevaa riskinarviointiaan, 
koska hakijan toimittamassa 28 vuorokauden toksisuustutkimuksessa oli puutteita 
erityisesti siksi, että tietokokonaisuudet olivat peräisin kahdesta erillisestä kokeesta ja 
koska käytettyjä eläimiä ei ollut riittävästi1;

 – Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenistä maissia MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sisältävien tuotteiden 
markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 80). 

 – Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 
muuntogeenisen maissin Bt11 (SYN-BTØ11-1) siementen markkinoille saattamisesta 
viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 70). 

 – 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).

 – 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 (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 83). 

 – 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). 

 – Päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä 
koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta 



D. ottaa huomioon, että hakija toimitti myöhemmin uuden 28 vuorokauden 
toksisuustutkimuksen; ottaa huomioon, että toinen tutkimus ei kuitenkaan täyttänyt 
kaikkia taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) asettamien 
suuntaviivojen vaatimuksia, jotka koskevat jyrsijöillä tehtävän 28 vuorokauden toistetun 
annoksen oraalisen toksisuuden tutkimuksia1, kuten EFSA oli pyytänyt;

E. ottaa huomioon, että EFSA antoi vuoden 2018 julkilausumassaan hakemusta koskevan 
myönteisen lausunnon;

F. ottaa huomioon, että vaikka Cry-proteiineilla (Bt-toksiinit) on todettu olevan 
liitännäisominaisuuksia, mikä tarkoittaa, että ne voivat voimistaa muiden 
elintarvikkeiden allergeenisia ominaisuuksia, EFSA ei tutkinut tätä; ottaa huomioon, 
että tämä on ongelmallista, sillä Bt-toksiinit voivat sekoittua muihin elintarvikkeissa ja 
rehussa oleviin allergeeneihin, kuten soijapapuihin;

G. ottaa huomioon, että EFSAn hyväksymässä 28 vuorokauden toksisuustutkimuksessa 
testattiin ainoastaan eristettyä proteiinia; ottaa huomioon, että on kuitenkin osoitettu, 
että Bt-toksiinien myrkyllisyys voi lisääntyä vuorovaikutuksessa muiden yhdisteiden, 
kuten kasvientsyymien, muiden Bt-toksiinien ja torjunta-aineiden ruiskutuksista 
peräisin olevien jäämien kanssa; ottaa huomioon, että Bt-toksiinin testaaminen yksin ja 
eristetyssä muodossa ei mahdollista minkäänlaisten johtopäätösten tekemistä sen 
terveysvaikutuksista käytön jälkeen2;

H. ottaa huomioon, että EFSA totesi hakijan löytäneen merkittäviä yhtäläisyyksiä 
eCry3.1Ab:n ja parasporinien aminohappojärjestyksessä, jolloin ne voisivat toimia 

muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 307, 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). 

 – 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). 

 – 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). 

 – 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). 

 – 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 



sytotoksisina proteiineina nisäkässoluissa1; ottaa huomioon, että EFSA ei tutkinut asiaa 
enempää;

I. ottaa huomioon, että jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset esittivät kolmen 
kuukauden kuulemisjakson aikana monia kriittisiä huomioita2;

J. ottaa huomioon, että yhden toimivaltaisen viranomaisen3 mukaan eCry3.1Ab-yhdisteen 
ilmenemistaso geenimuunnetussa maississa 5307 ylittää jäämien sallitun 
enimmäismäärän, joka on 0,01 mg/kg, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 396/2005 on vahvistettu4;

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

L. ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 
esittämänsä lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa samoin kuin asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen 
perusteluissa valitettavana, että komissio on asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
voimaantulosta alkaen hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komitean 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 
27.9.2018, s. 122). 

 – 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).

 – 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).

 – 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). 

 – 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). 



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 pitänyt tätä käytäntöä useissa yhteyksissä 
valitettavana ja epädemokraattisena1;

M. 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 unionin oikeuden 
mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen 
kanssa; toteaa, että kyseisenä tarkoituksena on asetuksessa (EY) N:o 178/20023 

 – 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).

 – 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).

 –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 



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

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).

 – 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).

 – Päätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja muunnostapahtumista MON 87427, 
MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä 
aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 
tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2011/366/EU kumoamisesta 
(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0417).

1 EFSAn lausunto, 2015, s. 15, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

1 EFSAn lausunto, 2018, s. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
2 Ks. lisätietoja analyysista: Institute for Independent Impact Assessment in 

Biotechnology, Testbiotech, s. 3 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.p
df 

1 EFSAn lausunto, 2015, s. 9, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

2 Ks. liite G, jäsenvaltioiden huomautukset, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2011-00310

3 Jäsenvaltion huomautukset, s. 95.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 

23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja 
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 
91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

1 Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuorossa, jossa hän esitti 
seuraavan komission poliittiset suuntaviivat (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai 
unionin tilaa vuonna 2016 koskevassa puheessa (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).

2 EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.
3 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
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5. kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätöksen antamista muuntogeenisten 
organismien lupahakemuksista, 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.


