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HYVÄKSYTYT TEKSTIT 
 

P8_TA(2017)0215 

Muuntogeeninen maissi DAS-40278-9 

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 (D050183 – 2017/2674(RSP)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ehdotuksen 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 

(D050183), 

– 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 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 

27. maaliskuuta 2017 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 182/20112 11 ja 13 artiklan, 

                                                 
1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 



– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 26. lokakuuta 

2016 hyväksymän lausunnon1, joka julkaistiin 5. joulukuuta 2016, 

– 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 

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

                                                 
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633


– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa1, joissa vastustetaan luvan myöntämistä 

muuntogeenisille organismeille, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan päätöslauselmaesityksen, 

                                                 
1 – 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 sisältävien, 

siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta 

(P8_TA(2015)0456) 

– päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 

valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0040) 

– päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 

valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0039) 

– päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 

tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0038) 

– 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 (P8_TA(2016)0271) 

– päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille 

saattamisesta (P8_TA(2016)0272) 

– päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan 

luvan uusimisesta (P8_TA(2016)0388) 

– päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta 

(P8_TA(2016)0389) 

– päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten 

(P8_TA(2016)0386) 

– päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten 

(P8_TA(2016)0387) 

– 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 (P8_TA(2016)0390) 

– 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 

(P8_TA(2017)0123). 



– ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että 11. marraskuuta 2010 Dow AgroSciences Europe toimitti 

Alankomaiden kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen 

(EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen, joka koski maissia 

DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, 

elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamista markkinoille; toteaa, että hakemus 

kattoi myös muuntogeenisen maissin DAS-40278-9 saattamisen markkinoille sitä 

sisältävissä tai siitä koostuvissa tuotteissa minkä tahansa muun maissin tavoin muuhun 

kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta; 

B. ottaa huomioon, että 26. lokakuuta 2016 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 

(EFSA) antoi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan 

lausunnon1, joka julkaistiin 5. joulukuuta 2016; 

C. ottaa huomioon, että maissi DAS-40278-9 ilmentää AAD-1-proteiinia, jonka ansiosta se 

kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää 2,4-dikloorifenoksietikkahappoa 

(2,4-D) ja aryloksifenoksipropionaattia (AOPP); 

D. ottaa huomioon, että riippumattomissa tutkimuksissa on tuotu esiin huoli 2,4-D:n 

tehoaineen sikiön kehitykseen, synnynnäisiin epämuodostumiin ja hormonitoiminnan 

häiriöihin liittyvistä riskeistä; toteaa, että ei ole selvää, sisältävätkö 2,4-D-tuotteet ja 

missä määrin ne mahdollisesti sisältävät epäpuhtauksina erittäin myrkyllisiä dioksiineja 

ja furaaneja, jotka aiheuttavat ihmiselle syöpää ja hormonitoiminnan häiriöitä ja jotka 

säilyvät ympäristössä ja rikastuvat ravintoketjussa2; 

E. ottaa huomioon, että tehoaineen 2,4-D hyväksyntä uusittiin vuonna 2015; toteaa, että 

dioksiinin ja furaanin kaltaisia epäpuhtauksia on todettu esiintyvän tiettyjä pitoisuuksia 

vähemmän ja että hakija ei ole vielä toimittanut tietoa aineen mahdollisista 

vaikutuksista hormonitoimintaan3; 

F. toteaa, että maissin DAS-40278-9 unioniin tuonnin salliminen johtaa epäilemättä sen 

viljelyn lisääntymiseen muualla maailmassa, kuten Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja 

Argentiinassa, ja vastaavasti 2,4-D- ja AOPP-torjunta-aineiden käytön lisääntymiseen; 

ottaa huomioon, että riippumattomissa tutkimuksissa on myös tuotu esiin huoli siitä, että 

vertailevissa arvioinneissa on ollut huomattavia ja toksikologisissa arvioinneissa 

vakavia puutteita (esimerkiksi rehututkimuksessa ei pyydetty koko kasvin testaamista, 

pitkän aikavälin vaikutuksia ja rikastumisen vaikutuksia ei tarkasteltu ja eläintesteissä 

                                                 
1 Saatavilla osoitteessa https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 
2 http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-

of-herbicide-2-4-d.pdf 
3 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2033, annettu 13. marraskuuta 2015, tehoaineen 2,4-

D hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 298, 14.11.2015, s. 

8). 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf


oli metodologisia heikkouksia) ja mahdollisista vaikutuksista immunologiseen 

järjestelmään tehty arviointi oli epäluotettava1; 

G. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät monia kriittisiä huomioita kolmen kuukauden 

kuulemisjakson aikana; toteaa, että näissä huomioissa viitataan muun muassa seuraaviin 

seikkoihin: tietojen puuttuminen tai riittämättömyys, selitysten puuttuminen, 

hakemuksen ristiriitaiset toteamukset, testauksen koeasetelman puutteellisuudet, 

puuttuvat testit esimerkiksi allergeenisuudesta, turvallisuuden arviointitutkimusten 

kyseenalaiset tulokset, koko elintarvikkeesta tehtävän 90 vuorokauden subkroonisen 

myrkyllisyystutkimuksen puuttuminen, jonka vuoksi on mahdotonta arvioida tästä 

maissista tehtyjen elintarvikkeiden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamaa riskiä, ja 

riskinarvioinnissa huomioon otettujen tutkimusten valinta ja koeasetelmat2; 

H. toteaa, että EFSA ei kaikista näistä huolenilmaisuista huolimatta katsonut tarpeelliseksi 

maissista DAS-40278-9 valmistettujen elintarvikkeiden ja rehun seurantaa markkinoille 

saattamisen jälkeen; 

I. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 

27. maaliskuuta 2017 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; 

toteaa, että 16 jäsenvaltiota äänesti päätöstä vastaan, kun taas vain yhdeksän 

jäsenvaltiota, jotka edustavat vain 36,22:ta prosenttia unionin väestöstä, äänesti sen 

puolesta ja kolme jäsenvaltiota pidättäytyi äänestämästä; 

J. ottaa huomioon, että 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 tekemänsä 

lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa (COM(2015)0177) sekä asetuksen (EU) N:o 

182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen 

perusteluissa komissio piti valitettavana, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

voimaantulosta alkaen komissio on hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden 

komiteassa antamaa puoltavaa lausuntoa 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; toteaa, että komission puheenjohtaja Juncker on pitänyt tätä 

käytäntöä useissa yhteyksissä valitettavana ja epädemokraattisena3; 

K. ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen 

(EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun 

                                                 
1 Bauer-Panskus/Then: Testbiotechin kommentointi EFSA:n tieteellisestä lausunnosta DOW 

AgroSciences LLC:n hakemuksesta (EFSA-GMO-NL-2010-89) muuntogeenisen torjunta-aineita 

sietävän maissin DAS-40278-9 saattamisesta markkinoille, saatavilla osoitteessa 

https://www.testbiotech.org/node/1862 
2 Katso EFSAn kysymysrekisteri, liite G kysymykseen nro EFSA-Q-2010-01326, joka on 

saatavilla osoitteessa 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-

01326 
3 Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuorossa, jossa hän esitti poliittiset 

suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa 

vuonna 2016 koskevassa puheessa (Strasbourg 14. syyskuuta 2016). 

https://www.testbiotech.org/node/1862
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326


lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä1 ja kehotti komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen ja esittämään uuden; 

L. ottaa huomioon, että yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 

valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 

182/2011 johdanto-osan 14 kappaleessa todetaan selvästi, että ”kun komissio harkitsee, 

hyväksyykö se muita ehdotuksia täytäntöönpanosäädöksiksi, jotka koskevat erityisen 

arkoja aloja, kuten verotusta, kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja 

ympäristönsuojelua, se pyrkii tasapainoisen ratkaisun löytääkseen mahdollisuuksien 

mukaan välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti syntyvästä 

täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta enemmistön kannasta”; 

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, sillä se ei ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tavoitteen 

kanssa; toteaa, että kyseisenä tavoitteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 178/20022 vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti luoda 

edellytykset ihmisten hengen ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, 

ympäristön sekä kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle muuntogeenisten 

elintarvikkeiden ja rehujen yhteydessä, samalla kun varmistetaan sisämarkkinoiden 

tehokas toiminta; 

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa täytäntöönpanopäätökseksi; 

4. kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten 

organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että otetaan 

huomioon nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0379. 
2 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. 


