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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

muuntogeenisiä organismeja koskevan EU:n lainsäädännön, eritoten direktiivin 
2001/18/EY ja asetusten (EY) N:o 1829/2003 ja 1830/2003, täytäntöönpanosta
(2008/2306(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä 
ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/18/EY1, 

– ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/20032,

– ottaa huomioon muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja 
muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
jäljitettävyydestä 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1830/20033,

– ottaa huomioon ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen 
osalta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/35/EY4,

– ottaa huomioon kokemuksista, joita jäsenvaltiot ovat saaneet geneettisesti muunnettujen 
organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 
2001/18/EY mukaisesti markkinoille saatetuista muuntogeenisistä organismeista, 
5. maaliskuuta 2007 annetun komission toisen kertomuksen neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille (KOM(2007)0081),

– ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisesta 25. lokakuuta 
2006 annetun komission kertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
(KOM(2006)0626),

– ottaa huomioon muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja 
muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o 1830/2003 täytäntöönpanosta 17. syyskuuta 2008 annetun komission kertomuksen 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille (KOM(2008)0560),

– ottaa huomioon 4. joulukuuta 2008 hyväksytyt neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

                                               
1 EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.  
2 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
3 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.
4 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.
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– ottaa huomioon ympäristön-, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6 0000/2008),

A. ottaa huomioon, että EU on ottanut käyttöön kattavat muuntogeenisiä organismeja 
koskevat oikeudelliset puitteet, jotka perustuvat ennalta varautumisen periaatteeseen; 
katsoo, että EU:n pitäisi nyt keskittyä kyseisten oikeudellisten puitteiden 
täytäntöönpanoon, 

B. ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot ovat nyt saattaneet direktiivin 2001/18/EY osaksi 
kansallista lainsäädäntöään,

C. ottaa huomioon, että direktiivin 2001/18/EY nojalla on myönnetty alle kymmenen ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla alle kymmenen muuntogeenisiä organismeja 
koskevaa lupaa; ottaa huomioon, että kyseiset luvat koskevat yksinomaan 
muuntogeenisten organismien tuontia eivätkä niiden viljelyä,

D. ottaa huomioon, että yksikään muuntogeeninen organismi ei ole saanut viljelylupaa 
vuoden 1998 jälkeen direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla, 

E. ottaa huomioon, että hieman alle 30 muuntogeenisistä organismeista valmistettua tuotetta 
on tällä hetkellä sallittu EU:ssa joko suoraan tai muuntogeenisistä organismeista peräisin 
olevissa tuotteissa – puuvilla, maissi, rapsi, biomassa, soijapapu, sokerijuurikas – lähes 
yksinomaan tuontia varten,

F. katsoo, että EU:n vahvuutena on korkealaatuinen maatalous, joka kykenee tuottamaan 
korkealaatuisia tuotteita; katsoo, että tätä vahvuutta pitäisi lujittaa,

G. katsoo, että luonnon monimuotoisuuden suojelu on erittäin tärkeää EU:lle,

H. ottaa huomioon, että maaliskuussa 2008 julkaistun erityisen Eurobarometri-tutkimuksen 
mukaan 58 prosenttia Euroopan koko väestöstä vastusti muuntogeenisten organismien 
käyttöä maataloudessa, kun taas 21 prosenttia kannatti niiden käyttöä, 

I. ottaa huomioon, että muuntogeeniset organismit ja lähinnä niiden viljely synnyttävät 
keskustelua ja kysymyksiä yhteiskunnassa sekä tieteellisen yhteisön keskuudessa; katsoo, 
että yhteiskunta suhtautuu muuntogeenisiin organismeihin usein erittäin tunnepohjaisella 
tavalla, joka ei välttämättä perustu tieteellisiin perusteisiin, 

J. katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi työskennellä tiiviimmin keskenään muuntogeenisiä 
organismeja koskevassa asiassa; katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi käsitellä tätä 
kysymystä ennemminkin käytännöllisesti ja järkiperäisesti kuin poliittisesti,

Lupamenettely

1. korostaa tarvetta lisätä avoimuutta EU:n tasolla ja kansallisella tasolla, erityisesti 
ympäristö- ja terveysulottuvuuden osalta, jotta kansalaiset alkaisivat suhtautua 
lupamenettelyyn luottavaisemmin;

2. panee merkille, että EU:n lupamenettely on viivästynyt merkittävästi ja että tällä hetkellä 
käsiteltävänä on yli 50 lupahakemusta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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varmistamaan, että tällaisia kohtuuttomia viipeitä ei pääse syntymään;

3. huomauttaa, että lupamenettelyn aikana määräenemmistöä puolesta tai vastaan ei koskaan 
saavuteta sääntelykomiteassa eikä neuvostossa ja että lopulta komissio tekee 
lupapäätöksen; kehottaa siksi jäsenvaltioita käyttämään velvollisuuksiaan tällaisen 
tilanteen välttämiseksi;

Ympäristöriskien arvioinnin yhdenmukaistaminen

4. korostaa tarvetta yhdenmukaistaa entisestään muuntogeenisten organismien 
ympäristöriskien arvioimiseen käytettäviä menettelyjä ja menetelmiä, erityisesti siitä 
syystä, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla ympäristövaikutusten arviointia ei ole 
keskitetty vaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut sen
jäsenvaltioiden tehtäväksi;

5. korostaa tarvetta kehittää ympäristöriskien arviointia entisestään, erityisesti muihin kuin 
kohdelajeihin kohdistuvien vaikutusten ja mahdollisten pitkäaikaisten vaikutusten osalta 
sekä sellaisten mahdollisten seurausten osalta, jotka johtuvat rikkakasvien torjunta-aineita 
sietävien muuntogeenisten kasvien aiheuttamista muutoksista rikkakasvien torjunta-
aineiden käytössä;

6. suhtautuu myönteisesti meneillään olevaan komission pyytämään ympäristövaikutusten 
arviointia koskevien EFSA:n suuntaviivojen tarkistamiseen; korostaa, että on tärkeää ottaa 
huomioon edellä mainitut näkökohdat suuntaviivojen tarkistamisen puitteissa;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan kyseisille suuntaviivoille ohjeellisen 
aseman;

8. kehottaa jäsenvaltioita ja EFSA:a työskentelemään tiiviimmässä yhteistyössä; korostaa 
tarvetta parantaa jäsenvaltioiden osallistumista riskien arviointimenettelyyn; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään EFSA:lle osoitettuja varoja ja sen henkilöstön 
määrää;

Sosioekonomiset perusteet

9. korostaa, että riskienhallintamenettelyn yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon 
sosioekonomiset näkökohdat, kuten viljelijöille, kuluttajille, yhteiskunnalle yleensä, 
Euroopan maataloudelle sekä talouden eri aloille (esimerkiksi elintarviketeollisuudelle) 
mahdollisesti aiheutuvat edut tai haitat;

10. panee merkille nykyisen lupamenettelyn nojalla olemassa olevan mahdollisuuden ottaa 
huomioon muut oikeutetut tekijät; katsoo, että sosioekonomiset näkökohdat pitäisi ottaa 
huomioon muina oikeutettuina tekijöinä; 

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään EU:n tasolla menetelmäkehyksen 
asiaankuuluvien sosioekonomisten perusteiden tunnistamiseksi;

Tiedottaminen

12. korostaa tarvetta parantaa merkittävästi yleisölle tiedottamista; kehottaa jäsenvaltioita ja 
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komissiota käynnistämään tiedotuskampanjoita yleisen tietoisuuden ja ymmärryksen 
lisäämiseksi, jotta kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja;

13. painottaa, että on tärkeää, että tiedotusvälineiden suurelle yleisölle muuntogeenisistä 
organismeista tarjoama tieto perustuu tieteellisiin perusteisiin;

Rinnakkaiselo

14. korostaa tarvetta taata viljelijöille ja kuluttajille toimiva mahdollisuus valita perinteisten, 
luomutuotteiden ja muuntogeenisten tuotteiden välillä;

15. panee merkille, että vuonna 2005 muuntogeenisen maissin kokonaisviljelyala EU:ssa oli 
noin 55 000 hehtaaria ja että vuonna 2008 se oli yli 100 000 hehtaaria, joka vastaa 
1,19 prosenttia EU:ssa viljeltävän maissin kokonaisviljelyalasta; panee merkille, että tällä 
hetkellä ainoa EU:ssa viljeltävä muuntogeeninen kasvi on maissi MON810;

16. panee merkille, että eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet rinnakkaiseloa koskevia kansallisia 
toimenpiteitä direktiivin 2001/18/EY 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti; kehottaa 
komissiota antamaan mahdollisimman pian kertomuksen muuntogeenisten sekä 
tavanomaisten ja luonnonmukaisten viljelykasvien rinnakkaiseloa koskevasta 
edistymisestä;

17. katsoo, että rinnakkaiseloa koskevissa säännöissä pitäisi määritellä selkeät säännökset 
vastuuvelvollisuudesta;

18. katsoo, että rinnakkaiseloa koskevissa säännöissä pitäisi ottaa huomioon myös 
mehiläishoitajat;

19. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä toteuttaneet rinnakkaiseloa koskevia 
toimenpiteitä, toteuttamaan tällaisia toimenpiteitä viipymättä;

20. on kuitenkin vakuuttunut siitä, että EU:n tasolla on välttämätöntä yhdenmukaistaa 
entisestään rinnakkaiseloa koskevia sääntöjä;

Siementen merkintää koskevat raja-arvot

21. on erittäin huolestunut siitä, että muuntogeenisten siementen esiintymiselle tavanomaisten 
siementen joukossa ei ole määritelty erityisiä merkintöjä koskevia raja-arvoja;

22. kehottaa komissiota asettamaan kyseiset raja-arvot viipymättä direktiivin 2001/18/EY 
21 artiklan 2 kohdan perusteella; 

23. katsoo, että kyseiset raja-arvot pitäisi määritellä mahdollisimman alhaisiksi;

Muuntogeenisistä organismeista vapaat vyöhykkeet 

24. panee merkille nykyisen lupamenettelyn tarjoaman mahdollisuuden toteuttaa herkillä 
alueilla erityistoimenpiteitä, myös kieltää kyseisen muuntogeenisen organismin viljelyn, 
tieteelliseen tietoon perustuvan ympäristöriskien arvioinnin perusteella;
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25. panee merkille, että muuntogeenisistä organismeista vapaita vyöhykkeitä voidaan luoda 
myös vapaaehtoisella sopimuksella, joka tehdään kaikkien määritellyn alueen toimijoiden, 
joita asia koskee, välillä;

26. korostaa, että kyseisten mahdollisuuksien lisäksi jäsenvaltioille on annettava oikeus 
kieltää muuntogeenisten organismien viljely kokonaan rajoitetuilla maantieteellisillä 
alueilla, esimerkiksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla;

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selkiyttämään muuntogeenisistä organismeista 
vapaiden vyöhykkeiden oikeudellisen määritelmän;

o o

o

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