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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisestä 

sokerijuurikkaasta H7-1 (KM-ØØØH71-4) valmistettujen elintarvikkeiden tai rehujen 

markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista 

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

mukaisesti (D055630-01), 

– ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/20031 ja 

erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan 3 kohdan, 

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

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 

19. maaliskuuta 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 182/20112 11 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 26. lokakuuta 

2017 antaman lausunnon, joka julkaistiin 16. marraskuuta 20173, 

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

                                                 
1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065


täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 

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

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä 

muuntogeenisille organismeille1, 

                                                 
1 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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, annettu 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, annettu 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, annettu 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, annettu 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, annettu 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). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 (MON-
ØØ81Ø-6) siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan 
uusimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0388). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien 
tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2016)0389). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen 
markkinoille saattamisesta viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0386). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 siementen 
markkinoille saattamisesta markkinoille viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2016)0387). 



                                                 
 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0390). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2017)0123). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2017)0215). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0214). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2017)0341). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2017)0377). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2017)0378). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) 
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(2017)0396). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0397). 



– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan päätöslauselmaesityksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että KWS SAAT AG ja Monsanto Europe S.A. toimittivat 

12. marraskuuta 2004 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viranomaisille 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen 

muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 valmistettujen elintarvikkeiden, 

elintarvikkeiden ainesosien ja rehujen saattamiseksi markkinoille; 

B. ottaa huomioon, että komission päätöksellä 2007/692/EY1 sallittiin muuntogeenistä 

sokerijuurikasta H7-1 sisältävien elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja 

rehujen markkinoille saattaminen; ottaa huomioon, että ennen kyseistä komission 

päätöstä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi 5. joulukuuta 

2006 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, 

joka julkaistiin 14. joulukuuta 20062 (jäljempänä ”EFSA:n vuonna 2006 antama 

lausunto”); 

C. ottaa huomioon, että KWS SAAT SE ja Monsanto Europe S.A./N.V. toimittivat 

20. lokakuuta 2016 yhdessä hakemuksen päätöksen 2007/692/EY mukaisesti annetun 

luvan uusimisesta; 

                                                 
 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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 (Hyväksytyt 
tekstit, P8_TA(2017)0398). 

 – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 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, annettu 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). 

1 Komission päätös 2007/692/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2007, muuntogeenisestä 
sokerijuurikkaasta H7-1 (KM-ØØØH71-4) valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 69). 

2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431


D. ottaa huomioon, että EFSA antoi 26. lokakuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon1, joka julkaistiin 16. marraskuuta 2017 

(jäljempänä ”EFSA:n vuonna 2017 antama lausunto”); 

E. ottaa huomioon, että luvan uusimiseksi esitetty hakemus koskee sellaisten 

elintarvikkeiden ja rehujen maahantuontia ja jalostusta, jotka on valmistettu 

muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 tai joissa on kyseistä sokerijuurikasta 

sisältäviä ainesosia2; ottaa huomioon, että tällaisiin tuotteisiin kuuluvat sokeri, siirappi, 

kuivattu sokerijuurikasleike ja melassit, jotka on valmistettu sokerijuurikkaan juuresta; 

toteaa, että sokerijuurikasleikettä ja melassia käytetään muun muassa eläinten rehuissa3; 

F. ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään, että muuntogeeniset 

elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten 

terveyteen tai ympäristöön ja että komissio ottaa päätöstään laatiessaan huomioon 

kaikki unionin lainsäädännön asiaa koskevat säännökset sekä muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan; 

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

kuulemisjakson aikana sekä EFSAn vuonna 2006 antaman lausunnon4 että sen vuonna 

2017 antaman lausunnon5 osalta; toteaa jäsenvaltioiden arvostelleen muun muassa sitä, 

ettei testattu juuria, joita sekoitetaan usein melassiin ja syötetään rehupelletteinä, että 

lampailla suoritettua kolmen viikon pituista ruokintaseurantaa ei voida pitää edustavana, 

koska ei ole selvää, arvioitiinko siinä toksikologisesti merkittäviä parametrejä, ettei ole 

annettu tieteellistä näyttöä väitteestä, jonka mukaan ihmisten altistuminen proteiinille 

on vähäistä, ettei itse muuntogeenisen organismin allergeenisyyttä ole testattu, etteivät 

eristettyä proteiinia koskevat tutkimukset riitä osoittamaan haitattomuutta ja ettei 

koostumusanalyysissa ole fosforia ja magnesiumia koskevia tietoja, joita Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) oli suositellut; 

H. ottaa huomioon, että muuntogeeninen sokerijuurikas H7-1 ilmentää CP4 EPSPS-

proteiinia, jonka ansiosta se sietää glyfosaattia; toteaa, että siten on odotettavissa, että 

muuntogeeninen sokerijuurikas H7-1 altistuu suuremmille ja toistuville 

glyfosaattiannoksille, mikä johtaa sadon suurempaan jäämäpitoisuuteen ja saattaa 

lisäksi vaikuttaa kasvien koostumukseen ja viljelyominaisuuksiin; 

I. toteaa, että koska glyfosaattia ruiskutetaan yleensä kasvin lehdille, sitä voi kertyä juuriin 

sen kulkeutuessa kasvin läpi tai imeytyessä maaperään; toteaa, että glyfosaatin 

imeytyminen juurten välityksellä on todennettu useissa lajikohtaisissa tutkimuksissa ja 

                                                 
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065 
2 EFSAn vuonna 2017 antama lausunto, s. 3. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065 
3 EFSAn vuonna 2006 antama lausunto, s. 1 ja 7: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431 
4 Liite G – Jäsenvaltioiden huomautukset: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2004-164 

5 Liite E – Jäsenvaltioiden huomautukset: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2017-00026 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026


myös juurikkaiden kohdalla; toteaa tämän altistumisväylän olevan merkittävä, koska 

juuret sieppaavat glyfosaatin valumista1; 

J. katsoo, että rikkakasvien torjunta-aineiden ja niiden aineenvaihduntatuotteiden 

jäämäpitoisuuksia ja jakaantumista koko kasviin koskevat tiedot ovat olennaisia, jotta 

torjunta-aineita kestävien geenimuunneltujen kasvien riskejä voidaan arvioida 

perusteellisesti; ottaa huomioon, että EFSAn GMO-paneelin mukaan glyfosaatin 

jäämäpitoisuudet eivät kuulu sen toimivaltaan; toteaa, että EFSA ei ole arvioinut 

geenimuunnetun sokerijuurikkaan H7-1 glyfosaattijäämiä eikä glyfosaatille 

altistumisesta aiheutuvia mahdollisia muutoksia koostumuksessa ja 

viljelyominaisuuksissa; 

K. toteaa, että EFSAn torjunta-aineita käsittelevän paneelin mukaan ei yleisesti ottaen 

voida tehdä päätelmiä muuntogeenisten viljelykasvien ruiskutuksista 

glyfosaattivalmisteilla aiheutuvien jäämien turvallisuudesta2; ottaa huomioon, että 

glyfosaatin ruiskuttamiseen tarkoitetuissa kaupallisissa valmisteissa käytettävien 

lisäaineiden ja niiden seosten toksisuus voi olla suurempi kuin pelkän vaikuttavan 

aineen3; toteaa, että unioni on jo vetänyt markkinoilta polyetoksyloituna 

talialkyyliamiinina tunnetun lisäaineen, jonka myrkyllisyys aiheutti huolta; toteaa, että 

ongelmalliset lisäaineet ja seokset saattavat kuitenkin olla edelleen sallittuja 

muuntogeenistä sokerijuurikasta H7-1 viljelevissä maissa (Yhdysvallat, Kanada ja 

Japani); 

L. toteaa, että kysymystä glyfosaatin karsinogeenisuudesta ei ole ratkaistu; ottaa 

huomioon, että EFSA totesi marraskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole 

karsinogeeninen, ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) totesi maaliskuussa 2017, että 

vaaraluokitus ei ollut aiheellinen; toteaa, että Maailman terveysjärjestön Kansainvälinen 

syöväntutkimuslaitos sitä vastoin luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti 

ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi; toteaa, että parlamentti on asettanut torjunta-

aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan, joka auttaa 

selvittämään, ovatko EFSA ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) noudattaneet asiaa 

koskevia kansainvälisiä tieteellisiä vaatimuksia ja onko toimiala vaikuttanut 

asiattomasti unionin virastojen toteamuksiin glyfosaatin karsinogeenisyydestä; 

M. toteaa, että komissio ei nykyisin edellytä jäsenvaltioiden arvioivan sokerijuurikkaan 

glyfosaattijäämiä, jotta voitaisiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/6604 

mukaisesti varmistaa, että enimmäisjäämäpitoisuuksia noudatetaan osana 

yhteensovitettua monivuotista valvontaohjelmaa vuosiksi 2018, 2019 ja 2020; toteaa, 

että jäsenvaltiot eivät myöskään arvioi sokerijuurikkaan glyfosaattijäämiä, jotta 

                                                 
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/ 
2 EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance glyphosate. EFSA journal 2015, 13(11):4302: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
4 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/660, annettu 6. huhtikuuta 2017, unionin 

yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2018, 2019 ja 2020 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-
ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 94, 7.4.2017, s. 12). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666


voitaisiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/5551 mukaisesti varmistaa, 

että enimmäisjäämäpitoisuuksia noudatetaan; toteaa, että tästä syystä ei tiedetä, ovatko 

tuodut geenimuunnetut sokerijuurikkaat H7-1 unionissa asetettujen 

enimmäisjäämärajojen mukaisia; 

N. ottaa huomioon, että EFSA on todennut että yhtä lukuun ottamatta kaikki tavanomaisia 

viljelykasveja (eli viljelykasveja, joissa ei ole geenimuunnettua ainesta) koskevat 

glyfosaatin edustavat käyttötavat merkitsevät riskiä muille kuin torjuttaville 

luonnonvaraisille selkärankaisille ja että eräät tärkeimmät tavanomaisia kasveja 

koskevat käyttötavat merkitsevät suurta pitkän aikavälin riskiä nisäkkäille2; ottaa 

huomioon, että ECHA on luokitellut glyfosaatin vedeneläville myrkylliseksi aineeksi, 

jonka vaikutukset ovat pitkäkestoisia; toteaa, että glyfosaatin käytön kielteiset 

vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöön on dokumentoitu laajalti; 

toteaa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin 

kielteinen korrelaatio glyfosaatin käytön ja aikuisten monarkkiperhosten runsauden 

välillä, etenkin maatalousvaltaisilla alueilla3; 

O. toteaa, että geenimuunnellun sokerijuurikkaan H7-1 markkinoille saattamista koskevan 

luvan uusiminen kasvattaa kysyntää sen viljelylle kolmansissa maissa; toteaa, että kuten 

edellä on mainittu, torjunta-aineita kestäviin geenimuunneltuihin kasveihin käytetään 

torjunta-aineita suurempina annoksina ja useammin (kuin kasveihin, joissa ei ole 

geenimuunneltua ainesta), koska ne on tietoisesti jalostettu tätä tarkoitusta varten; 

P. toteaa unionin olevan mukana biologista monimuotoisuutta koskevassa YK:n 

yleissopimuksessa, jonka mukaisesti osapuolten on varmistettava, etteivät niiden 

lainkäyttövallan tai valvonnan alaiset toimet vahingoita ympäristöä toisen valtion 

alueella tai kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla alueilla4; toteaa, että päätös 

geenimuunnetun sokerijuurikkaan H7-1 luvan uusimisesta tai uusimatta jättämisestä 

kuuluu unionin lainkäyttövaltaan; 

Q. ottaa huomioon, että useita valikoivia torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten 

viljelykasvien kehittäminen johtuu pääasiassa siitä, että rikkakasvien kyky sietää 

glyfosaattia on kasvanut nopeasti maissa, jotka ovat tukeutuneet suuressa määrin 

muuntogeenisiin viljelykasveihin; toteaa, että vuonna 2015 koko maailmassa oli ainakin 

29 glyfosaatille vastustuskykyistä rikkakasvilajia5; 

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

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 

19. maaliskuuta 2018 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; 

S. toteaa, että komissio on useaan otteeseen pahoitellut sitä, että asetuksen (EY) 

N:o 1829/2003 voimaantulon jälkeen se on hyväksynyt lupapäätöksiä ilman 

                                                 
1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/555, annettu 9. huhtikuuta 2018, unionin 

yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2019, 2020 ja 2021 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-
ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 92, 10.4.2018, s. 6). 

2 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302 
3 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719 
4 Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 3 artikla. 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1994/19940078 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/ 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1994/19940078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/


elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean tukea ja että asian 

palauttamisesta komissiolle lopullista päätöstä varten on tullut yleinen käytäntö 

muuntogeenisille elintarvikkeille ja rehuille annettavia lupia koskevassa 

päätöksenteossa, vaikka se yleensä ottaen on poikkeus tässä prosessissa; toteaa, että 

myös puheenjohtaja Juncker on pitänyt valitettavana kyseistä käytäntöä ja katsonut sen 

olevan epädemokraattinen1; 

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

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

lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä2 ja kehotti komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen ja esittämään uuden; 

U. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 182/2011 johdanto-osan 14 kappaleen 

mukaisesti komission olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan erityisesti, kun säädös 

koskee arkoja aloja, kuten kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöä, 

koskevissa asioissa välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti 

esiin tulevasta täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta vallitsevasta 

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 eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen 

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

asetuksessa (EY) N:o 178/20023 säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta 

ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä 

kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten 

elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas 

toiminta; 

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi; 

4. kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten 

organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että 

korjataan nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet; 

5. kehottaa erityisesti komissiota noudattamaan biologista monimuotoisuutta koskevaan 

YK:n yleissopimukseen perustuvia sitoumuksia ja keskeyttämään kaikkien glyfosaattia 

kestävien geenimuunneltujen kasvien maahantuonnin; 

6. vaatii, että komissio ei hyväksy rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä muuntogeenisiä 

kasveja tekemättä täydellistä arviointia jäämistä, jotka ovat peräisin ruiskutuksista 

täydentävillä torjunta-aineilla sekä viljelymaissa käytettävillä niistä tehdyillä 

kaupallisilla valmisteilla; 

                                                 
1 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). 

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



7. kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten 

kasvien riskinarviointiin täysimääräisesti täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden 

käyttöä ja niiden jäämiä kaikilta osin koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko 

kyseistä muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä unionin alueella vai tuoda sinne 

elintarvike- ja rehukäyttöön; 

8. toteaa jälleen kerran sitoutuneensa etenemään ripeästi asetuksen (EU) N:o 182/2011 

muuttamisesta annettua komission ehdotusta koskevassa työssä ja varmistamaan muun 

muassa sen, että jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei 

anna lausuntoa joko viljelytarkoituksiin tai elintarvikkeisiin tai rehuihin käytettävien 

muuntogeenisten organismien hyväksymisestä, komissio peruuttaa ehdotuksen; kehottaa 

neuvostoa jouduttamaan kyseistä komission ehdotusta koskevaa työtä kiireellisenä 

asiana; 

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 


