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B8-0732/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 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 ja päätösten 

2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU ja 2011/894/EU kumoamisesta 

(D044931/01 – 2016/2682(RSP)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ehdotuksen 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 ja päätösten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU ja 2011/894/EU 

kumoamisesta, 

– 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, 9 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 3 kohdan ja 

21 artiklan 2 kohdan, 

– 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 ja 13 artiklan, 

– ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitettu 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea päätti äänestyksessä 

25. huhtikuuta 2016 olla antamatta lausuntoa, 

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 7. joulukuuta 

2015 antaman lausunnon3, 

– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman 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 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

                                                 
1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3 EFSA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta), 2015. 

Tieteellinen lausunto (EFSA-GMO-DE-2009-66) Syngentan hakemuksesta, joka koski rikkakasvien 

torjunta-aineita kestävän ja tuhohyönteisiä sietävän maissin Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja alkuperästä 

riippumatta kaikkien näiden alayhdistelmien markkinoille saattamista asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 

tarkoitettuun elintarvike- ja rehukäyttöön sekä tuontia ja valmistusta varten. EFSA Journal 2015; 13(12):4297. 

34 sivua. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297. 
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asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042681 – 2016/2549(RSP))1, 

– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman 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 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042681 – 2016/2548(RSP))2, 

– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, 

siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 

(D042684 – 2016/2547(RSP))3, 

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman 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 Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti4, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan päätöslauselmaesityksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että Syngenta France S.A.S. toimitti 9. helmikuuta 2009 Saksan 

toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan 

mukaisesti hakemuksen maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 sisältävien, siitä 

koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun 

saattamiseksi markkinoille; 

B. ottaa huomioon, että hakemus kattaa myös muuntogeenisen maissin Bt11 × MIR162 × 

MIR604 × GA21 saattamisen markkinoille sitä sisältävissä tai siitä koostuvissa 

tuotteissa minkä tahansa muun maissin tavoin muuhun kuin elintarvike- ja 

rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta; 

C. ottaa huomioon, että 5. heinäkuuta 2013 Syngenta täydensi hakemusta niin, että se 

kattaa kaikki yksittäisten muuntotapahtumien alayhdistelmät, joilla saadaan aikaan 

maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 (”alayhdistelmät”), mukaan lukien maissi 

Bt11 × GA21, maissi MIR604 × GA21, maissi Bt11 × MIR604 sekä Bt11 × MIR604 × 

GA21, joille on jo myönnetty lupa komission päätöksissä 2010/426/EU5, 2011/892/EU1, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0040. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0039. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0038. 
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0456. 
5 Komission päätös 2010/426/EU, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2010, luvan myöntämisestä muuntogeenistä 

maissia Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 

tuotteiden markkinoille saattamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

mukaisesti (EUVL L 199, 5.3.2010, s. 36). 
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 2011/893/EU2 ja 2011/894/EU3; 

D. ottaa huomioon, että maissi SYN-BTØ11-1, sellaisena kuin se on kuvattu 

hakemuksessa, ilmentää Cry1Ab-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia 

vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena 

käytettävää glufosinaattiammoniumia; 

E. ottaa huomioon, että maissi SYN-IR162-4, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, 

ilmentää Vip3Aa20-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan, ja 

PMI-proteiinia, jota käytettiin geenitunnistimena; 

F. ottaa huomioon, että maissi SYN-IR6Ø4-5, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, 

ilmentää Cry3A-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia 

vastaan, ja PMI-proteiinia, jota käytettiin geenitunnistimena; 

G. ottaa huomioon, että maissi MON-ØØØ21-9, sellaisena kuin se on kuvattu 

hakemuksessa, ilmentää Cry1Ab-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia 

vastaan, ja mEPSPS-proteiinia, jonka ansiosta se kestää glyfosaattia sisältäviä 

rikkakasvien torjunta-aineita; 

H. ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön alainen Kansainvälinen 

syöväntutkimuskeskus luokitteli 20. maaliskuuta 2015 glyfosaatin todennäköisesti 

ihmisissä syöpää aiheuttavaksi aineeksi4; 

I. toteaa, että ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi äänestettiin pysyvässä 

komiteassa 25. huhtikuuta 2016 ja että komitea ei antanut asiasta lausuntoa; 

J. ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 

22. huhtikuuta 2015 annetun säädösehdotuksensa perusteluissa valitettavana sitä, että 

asetuksen (EY) N:o 1829/20031 voimaantulon jälkeen komissio on hyväksynyt 

lupapäätökset sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ilman jäsenvaltioiden 

komiteoiden lausuntojen tukea 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;  

                                                                                                                                                         
1 Komission päätös 2011/892/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, muuntogeenistä maissia MIR604xGA21 

(SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille 

saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL 

L 344, 5.3.2010, s. 55). 
2 Komission päätös 2011/893/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, muuntogeenistä maissia Bt11xMIR604 

(SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille 

saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL 

L 344, 5.3.2010, s. 59). 
3 Komission päätös 2011/894/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, muuntogeenistä maissia 

Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 

valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 344, 5.3.2010, s. 64). 
4 IARC Monographs Volume 112: arviointi viidestä orgaanista fosfaattia sisältävästä hyönteisten torjunta-

aineesta ja rikkakasvien torjunta-aineesta, 20. maaliskuuta 2015, http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 
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1. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) 

N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan; 

2. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 


