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Muuntogeeninen maissi MON 87403 (MON-874Ø3-1) 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 (D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen 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 (D059691/02),

– 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) 8. maaliskuuta 
2018 hyväksymän lausunnon, joka julkaistiin 28. maaliskuuta 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 

1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Assessment of genetically modified maize MON 87403 for food and feed uses, import 

and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application 
EFSA‐GMO‐BE‐2015‐125), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225


(COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

– 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. toteaa, että Monsanto Europe SA/NV esitti 26. kesäkuuta 2015 yhtiön Monsanto 
company, United States, puolesta asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan 
mukaisesti Belgian kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen, joka koski 
muuntogeenistä maissia MON 87427 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 
elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamista markkinoille 
(jäljempänä ”hakemus”), ja hakemus kattoi myös muuntogeenistä maissia MON 87403 
sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille muuhun kuin 
elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B. toteaa, että maissia MON 87403 on muunnettu geneettisesti biomassan ja siemenet 
sisältävien osien tuoton lisäämiseksi (niistä tulee myöhemmin korjattavia maissintähkiä) 
lisäämällä siihen toisesta kasvilajista (Arabidopsis thaliana) saatu katkaistu 
geenisekvenssi; toteaa, että tämä johtaa sellaisen proteiinin ilmenemiseen 
(AtHB17Δ113), jonka on tarkoitus kilpailla samankaltaisen, kasvien geenisääntelyä ja 
kasvua ohjaavan luonnollisen geenin kanssa;

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 
yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai 
siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 86, 
6.3.2018, s. 108). 



C. ottaa huomioon, että toimivaltaiset viranomaiset esittivät monia kriittisiä huomioita 
kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana1; toteaa, että huomautuksissa pantiin 
merkille esimerkiksi se, etteivät kokeista saadut tiedot tukeneet väitettä, jonka mukaan 
muuntogeenisen maissin MON 87403 sato on suurempi, ei ole mahdollista tehdä 
päätelmiä kokonaisen ravinnon ja/tai rehun pitkäaikaisista tai lisääntymistä tai kehitystä 
koskevista vaikutuksista eikä hakijan ehdotus ympäristönseurantasuunnitelmaksi täytä 
tavoitteita, jotka on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/18/EY liitteessä VII2, ja mikä merkittävintä, esitettyjä todisteita ei pidetty 
riittävinä vakuuttamaan kuluttajia muuntogeenisen maissin MON 87403 
turvallisuudesta;

D. toteaa, että huolimatta siitä, että EFSA on pitänyt muuntogeenistä maissia MON 87403 
turvallisena, EFSAn arvion riippumaton analyysi osoittaa, että proteiinin AtHB17Δ113 
ilmenemiseen liittyvät yksityiskohtaiset molekyylitason mekanismit samoin kuin se, 
miten tämä aiheuttaa oletettuja haluttuja vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, on edelleen 
heikosti ymmärrettyä ja edellyttää lisää tutkimusta3; toteaa, että ilman kattavaa 
muuntogeenisyyden ymmärtämistä siihen liittyvien riskien täysi arviointi on 
mahdotonta;

E. toteaa hakijan suorittamien kenttätutkimusten tulosten osoittavan, että halutun 
ominaisuuden, biomassan kasvun sekä siemenet sisältävien osien tuoton lisääntymisen, 
havaitut vaikutukset olivat paitsi hyvin pieniä myös epäyhtenäisiä; toteaa 
muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan panneen merkille, 
että halutun ominaisuuden aiheuttaman muutoksen tiedetään olevan rajallinen, mikä 

 – 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 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). 



viittaa siihen, että ominaisuuden ilmeneminen voi riippua kenttäkokeiden 
ympäristöolosuhteista1;

F. toteaa, että kenttäkokeita tehtiin vain Yhdysvalloissa; toteaa, että jos muuntogeenisen 
maissin MON 87403 tuonti unioniin sallitaan, sitä voidaan viljellä monissa 
maissintuottajamaissa, joiden ilmasto- ja viljelyolosuhteet samoin kuin muut 
stressitekijät, kuten vedensaannin rajallisuus tai kuivuus, poikkeavat toisistaan 
merkittävästi; toteaa, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn 
tiedelautakunnan merkille panema tällaisten stressitekijöiden ja olosuhteiden vaikutus 
voi vaikuttaa ominaisuuden (ja samalla myös ei-toivottujen vaikutusten) ilmenemiseen, 
eikä sitä näin ollen ole käsitelty riittävästi; 

G. toteaa, että samalla, kun muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn 
tiedelautakunta totesi, että koostumusanalyysissä (jossa verrattiin muuntogeenisen 
maissin MON 87403 koostumusta ei-muuntogeeniseen verrokkiin kenttäkokeiden 
tulosten perusteella) ei havaittu kysymyksiä, jotka edellyttäisivät elintarvikkeiden ja 
rehujen turvallisuuden sekä ympäristövaikutuksen lisäarviointia, lautakunta esitti 
paradoksaalisesti myös kysymyksen, mahdollistaisivatko kenttäkokeista saadut 
koostumusta koskevat tiedot perinpohjaisen riskinarvioinnin;

H. toteaa, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta ei ole 
käsitellyt riittävästi tämän muuntogeenisen maissin ihmisten ja eläinten terveydelle ja 
ympäristölle mahdollisesti aiheuttamia riskejä; ei hyväksy sitä, että komissio ehdottaa 

 – 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). 

 – 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 



tämän muuntogeenisin maissin hyväksymistä EFSAn lausunnon perusteella;

I. toteaa, että yhden EFSAn mainitseman tutkimuksen laatimiseen oli osallistunut 
muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan jäsen sekä 
Syngentalle työtä tekevä tieteenharjoittaja1; toteaa, että on pantu merkille, että 
viittaukset tähän tutkimukseen poistettiin myöhemmin EFSAn lausunnosta, ja EFSA 
ilmoitti, ettei niiden poistaminen vaikuta käytännössä sisältöön tai tulokseen2;

J. pitää myönteisenä, että EFSAn johtaja on sitoutunut varmistamaan, että tulevaisuudessa 
EFSAn henkilöstöön kuuluvat eivät enää osallistu tieteellisten julkaisujen laatimiseen 
yhdessä teollisuuteen yhteydessä olevien tieteenharjoittajien kanssa, jotta voidaan 
välttää kuva liiallisesta läheisyydestä teollisuuteen ja jotta voidaan lisätä kuluttajien 
luottamusta unionin elintarviketurvajärjestelmään3; pitää erittäin tärkeänä, että 
viittaukset kaikkiin EFSAn työssään käyttämiin tutkimuksiin ovat selviä;

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;

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) 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 



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 
lausunnon tukea ja että muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevien 
lupapäätösten yhteydessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle 
lopullista päätöstä varten, mikä on merkittävä poikkeus koko menettelyn kannalta; 
toteaa, että puheenjohtaja Juncker on useissa yhteyksissä pitänyt tätä käytäntöä 
valitettavana ja epädemokraattisena1;

M. ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 ensimmäisessä käsittelyssä 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun 
lainsäädäntöehdotuksen2 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 tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 178/20023 säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten 

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 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 päätöslauselman 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 



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

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4. 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 peruttamaan muuntogeenisten organismien lupia koskevat 
ehdotukset, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna 
mitään lausuntoa viljelystä tai käytöstä elintarvikkeissa ja rehussa;

× 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 Jäsenvaltioiden kommentit: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?questi
on=EFSA-Q-2018-00222 

2 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).

3 Testbiotechin kommentti muuntogeenisiä organismeja käsittelevästä EFSAn 
tiedelautakunnasta, 2018, tieteellinen lausunto muuntogeenisen maissin MON 87403 
arvioinnista elintarvikkeissa ja rehuissa, Monsanto: 
https://www.testbiotech.org/node/2210 

1 EFSAn lausunto, s. 3. 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 

1 Lisätietoja: Testbiotechin kommentti muuntogeenisiä organismeja käsittelevästä EFSAn 
tiedelautakunnasta, 2018, tieteellinen lausunto muuntogeenisen maissin MON 87403 
arvioinnista elintarvikkeissa ja rehuissa, Monsanto: 
https://www.testbiotech.org/node/2210

2 Ks. EFSAn lausunto, s. 2. 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

3 EFSAn kirje Testbiotechille kesäkuussa 2018: 
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.
pdf 

1 Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuoro, joka sisältyi 
seuraavan komission poliittisiin suuntaviivoihin (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai 
unionin tilaa vuonna 2016 koskenut puhe (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).

2 EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.
3 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf


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


