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Aihe: Muuntogeenisiä organismeja koskevan lainsäädännön täytäntöönpano

1. "Rinnakkaiseloa" koskeva lainsäädäntö": Komissio toteaa muuntogeenisten sekä
tavanomaisten ja luonnonmukaisten viljelykasvien rinnakkaiselosta antamassaan 
kertomuksessa (huhtikuu 2009), että rinnakkaiseloa koskevaa erityislainsäädäntöä
on annettu vain 15 jäsenvaltiossa. Onko määrä sittemmin noussut? Onko olemassa 
jäsenvaltioita, joissa viljellään muuntogeenisiä organismeja mutta joissa ei ole 
rinnakkaiseloa koskevaa lainsäädäntöä? Onko Espanja, jossa viljellään EU-valtioista 
prosenttimääräisesti eniten muuntogeenisiä organismeja, pannut tähän mennessä 
täytäntöön rinnakkaiseloa koskevaa lainsäädäntöä?

Direktiivissä 2001/18 todetaan seuraavaa: "Suuret tai pienet määrät eläviä organismeja 
levitettyinä ympäristöön koetarkoituksessa tai kaupallisina tuotteina voivat lisääntyä 
ympäristössä ja ylittää maiden rajat ja siten vaikuttaa toisiin jäsenvaltioihin. Tällaisen 
levittämisen vaikutukset ympäristöön voivat olla peruuttamattomia" (johdanto-osan 
4 kappale). Lisäksi todetaan, että "on tarpeen varmistaa tämän direktiivin C osan 
nojalla sallittujen, tuotteina tai tuotteissa olevien geneettisesti muunnettujen 
organismien jäljitettävyys kaikissa markkinoille saattamisen vaiheissa" (johdanto-osan 
42 kappale).

Samalla asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 mainitaan useita kertoja kuluttajien ja 
maataloustuottajien oikeus tehdä tietoon perustuvia valintoja. Asiasta mainittiin 
myös joulukuun 2008 ympäristöneuvostossa, ja komission jäsen Dalli nosti sen esiin 
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useissa geenimuunneltuja organismeja koskevissa puheissaan.
Komissio toteaa ohjeista kansallisten rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämiseksi 
muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen välttämiseksi tavanomaisesti 
tai luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien seassa heinäkuussa 2010 antamassaan 
suosituksessa, että "toimenpiteet, joiden avulla pyritään välttämään muuntogeenisten 
organismien tahaton esiintyminen tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon 
viljelykasvien seassa", olisi vahvistettava jäsenvaltioiden tasolla. Tämän perusteella 
kysyn seuraavaa: Miten komissio pyrkii parantamaan direktiivin 2001/18 
täytäntöönpanoa? Aikooko komissio tehdä rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämisestä 
oikeudellisesti sitovaa?

2. Avoimuus: Voiko komissio kertoa, kuinka moni jäsenvaltio on direktiivin 2001/18 
25 artiklan 4 kohdan ja unionin tuomioistuimen helmikuussa 2009 antaman tuomion 
(asia C-552/07) mukaisesti perustanut julkisen rekisterin, joka sisältää 
yksityiskohtaiset tiedot levitysalueista, ja mitkä jäsenvaltiot eivät ole perustaneet 
rekisteriä? Miten komissio aikoo korjata tilanteen?

3. Esiintyminen: Komissio toteaa rinnakkaiselosta vuonna 2009 antamassaan 
kertomuksessa seuraavaa (luku 7.2): "Useimmat jäsenvaltiot ovat laatineet 
rinnakkaiselotoimenpiteet niin, että niiden avulla muuntogeenisten organismien 
merkintävaatimuksen raja, joka on 0,9 %, ei ylity elintarvikkeissa ja rehuissa." 
Samanaikaisesti asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 määrätään, että muuntogeeniset 
elintarvikkeet on merkittävä, lukuun ottamatta elintarvikkeita, "jotka sisältävät 
muuntogeenisiä organismeja sisältäviä tai niistä koostuvia tai niistä valmistettuja 
aineksia sellaisessa suhteessa, joka on enintään 0,9 prosenttia elintarvikkeen kustakin 
ainesosasta tai elintarvikkeesta, jos se koostuu vain yhdestä ainesosasta, edellyttäen, 
että ainesten esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää". 
Rinnakkaiselotoimenpiteet, joilla pyritään 0,9 prosentin osuuteen, johtavat ainesten 
tarkoitukselliseen esiintymiseen, jota ei voida enää pitää satunnaisena. 
Onko tilanne tähän mennessä parantunut jäsenvaltioissa? Onko komissio samaa mieltä 
siitä, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 vaatimusten täyttämiseksi 
rinnakkaiselotoimenpiteiden on tähdättävä esiintymisen välttämiseen? 


