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Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020 ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 × 
A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille 
saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä 
soijaa MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 
valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D065067/03),

– 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 ja 19 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. joulukuuta 
2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa ja 
muutoksenhakukomiteassa 23. tammikuuta 2020 toimitetussa äänestyksessä päätettiin 
myös 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 182/2011 11 ja 13 artiklan2,

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 22. toukokuuta 
2019 antaman lausunnon, joka julkaistiin 5. heinäkuuta 20193,

1 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn lautakunnan tieteellinen lausunto 

aiheesta ”Assessment of genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 × 
A5547‐127, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application 
EFSA‐GMO‐NL‐2016‐135)”, EFSA Journal 2019;17(7):5733, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733


– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä 
muuntogeenisille organismeille,1

1 Kahdeksannella vaalikaudella parlamentti hyväksyi 36 päätöslauselmaa, joissa 
vastustettiin luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille. Lisäksi parlamentti on 
antanut yhdeksännellä vaalikaudella seuraavat päätöslauselmat:
– Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 
sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille 
saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0028),

– Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 
sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille 
saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, 
P9_TA(2019)0029),

– Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 89034 × 1507 × MON 
88017 × 59122 × DAS-40278-9 ja muunnostapahtumista MON 89034, 1507, 
MON 88017, 59122 ja DAS 40278-9 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä 
aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 
valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt 
tekstit, P9_TA(2019)0030),

– Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2019 ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa LLCotton25 
(ACS-GHØØ1-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden 
markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, 
P9_TA(2019)0054),

– Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2019 ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 89788 (MON-
89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden 
markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, 
P9_TA(2019)0055),

– Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2019 ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 89034 × 
1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja alayhdistelmiä MON 89034 × NK603 × DAS-
40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja NK603 × DAS-40278-9 sisältävien, 
siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen 
sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0056),

– Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2019 ehdotuksesta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × 
MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, 
MIR604, 1507, 5307 ja GA21 kahta, kolmea, neljää tai viittä yhdistelemällä 
aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä 
valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan 



– ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A. ottaa huomioon, että Monsanto Europe N.V. toimitti yrityksen Monsanto Company 
puolesta 28. lokakuuta 2016 Alankomaiden kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle 
hakemuksen, jäljempänä ’hakemus’, asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan 
mukaisesti; ottaa huomioon, että hakemus kattoi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × 
MON 89788 × A5547–127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen 
elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamisen markkinoille sekä 
muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 × A5547–127 sisältävien tai siitä 
koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille muuhun kuin elintarvike- ja 
rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B. ottaa huomioon, että EFSA antoi 22. toukokuuta 2019 hakemuksesta myönteisen 
lausunnon, joka julkaistiin 5. heinäkuuta 2019;

C. ottaa huomioon, että muuntogeeninen soija MON 87708 × MON 89788 × A5547–127 
on kehitetty kestämään dikamba-, glufosinaattiammonium- ja glyfosaattipohjaisia 
rikkakasvien torjunta-aineita1;

Täydentävät rikkakasvien torjunta-aineet

D. toteaa, että rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten viljelykasvien 
viljelyn on osoitettu johtavan torjunta-aineiden lisääntyvään käyttöön suurelta osin sen 
vuoksi, että ilmaantuu torjunta-aineille vastustuskykyisiä rikkakasveja2; ottaa 
huomioon, että tämän seurauksena on odotettavissa, että muuntogeenisen soijan MON 
87708 × MON 89788 × A5547-127 sadot altistuvat sekä suuremmille että toistuville 
annoksille täydentäviä rikkakasvien torjunta-aineita (glufosinaatti, dikamba ja 
glyfosaatti), mikä saattaa johtaa suurempaan jäämien määrään sadossa;

E. ottaa huomioon, että vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan glyfosaattia kertyy 
muuntogeenisiin soijapapuihin3; ottaa huomioon, että Argentiinassa toteutetussa 
pilottihankkeessa havaittiin yllättävän suuria glyfosaattijäämiä muuntogeenisissä 
soijapavuissa4;

F. toteaa, että glyfosaatin karsinogeenisuutta koskevia kysymyksiä ei ole ratkaistu; ottaa 
huomioon, että EFSA totesi marraskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt 
tekstit, P9_TA(2019)0057).

1 EFSAn lausunto, s. 3.
2 Ks. esimerkiksi Bonny S., ”Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, 

and Herbicides: Overview and Impact”, Environmental Management, tammikuu 2016, 
57(1), s. 31–48,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ja Benbrook, C.M., ”Impacts of 
genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years”, 
Environmental Sciences Europe, 24, 24(2012), 
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate

_Argentina_0.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf


karsinogeeninen, ja Euroopan kemikaalivirasto totesi maaliskuussa 2017, että 
vaaraluokitus ei ollut aiheellinen; ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön 
syöpätutkimukseen erikoistunut virasto Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos sen sijaan 
luokitteli glyfosaatin vuonna 2015 todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi 
aineeksi; ottaa huomioon, että joissakin viimeaikaisissa vertaisarvioiduissa 
tutkimuksissa vahvistetaan glyfosaatin karsinogeeninen potentiaali1;

G. ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
kategoriaan 1B ja näin ollen se täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1107/2009 säädetyt poissulkemiskriteerit2; ottaa huomioon, että glufosinaatin 
käytön hyväksynnän voimassaolo päättyi unionissa 31. heinäkuuta 20183;

H. ottaa huomioon, että muuntogeenisissä kasveissa tapa, jolla kasvit hajottavat 
täydentäviä rikkakasvien torjunta-aineita, ja hajoamistuotteiden (’metaboliitit’) 
koostumus ja täten myrkyllisyys voivat itsessään perustua geneettiseen muuntamiseen4;

I. toteaa, että tästä huolimatta rikkakasvien torjunta-aineiden ja niiden metaboliittien 
jäämien arvioinnin muuntogeenisissä kasveissa ei katsota kuuluvan muuntogeenisiä 
organismeja käsittelevän EFSAn lautakunnan toimivaltaan;

J. toteaa, että vaikka EFSA toteaa lausunnossaan, että EFSAn torjunta-aineyksikkö on 
tutkinut tämän hakemuksen kannalta merkityksellisten rikkakasvien torjunta-
ainejäämien arvioinnin, tämä ei yksin riitä, koska täydentävien rikkakasvien torjunta-
aineiden ja metaboliittien yhteistoksisuutta ja niiden mahdollista vuorovaikutusta itse 
muuntogeenisen kasvin, tässä tapauksessa muuntogeenisen soijan MON 87708 × MON 
89788 × A5547-127, kanssa ei ole otettu huomioon;

K. ottaa huomioon, että lisäksi EFSAn torjunta-aineyksikön mukaan toksikologiset tiedot, 
joiden perusteella on mahdollista tehdä arviointi riskeistä, joita kuluttajille aiheutuu 
useista glyfosaattia kestävien muuntogeenisten viljelykasvien kannalta 
merkityksellisistä glyfosaatin metaboliiteista, puuttuvat5 ja tiedot ovat riittämättömät 

1 Katso esimerkiksi 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, 

 https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, 
 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 ja
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/ 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21. lokakuuta 

2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

3 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=FI&selectedID=1436 

4 Tämä koskee myös glyfosaattia, kuten todetaan EFSAn arvioinnissa ”Review of the 
existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation 
(EC) No 396/2005”, EFSA Journal 2018;16(5):5263, s. 12, 
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263 

5 EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 
substance glyphosate, EFSA Journal 2015;13(11):4302, s. 3, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=FI&selectedID=1436
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=FI&selectedID=1436
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302


glyfosaatin jäämien enimmäismäärien (MRL-arvojen) määrittämiseksi 
muuntogeenisissä soijapavuissa1;

L. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat tuoneet esiin 
huolta siitä, että muuntogeenisten viljelykasvien torjunta-ainejäämiä ja kuluttajille 
mahdollisesti aiheutuvia terveysriskejä ei ole analysoitu2;

M. ottaa huomioon, että tammikuussa 2020 esitellyn kansainvälisen tutkimushankkeen 
”Risk Assessment of genetically engineered organisms in the EU and Switzerland” 
päätelmissä todettiin, että muuntogeenisiä organismeja koskevassa unionin 
riskinarvioinnissa ei käsitellä tyydyttävällä tavalla kansanterveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvia riskejä, mukaan lukien terveysriskit, jotka liittyvät rikkakasvien torjunta-
aineita kestävistä muuntogeenisistä kasveista saatujen tuotteiden kulutukseen3;

Jäämien enimmäismäärät ja niihin liittyvät tarkastukset

N. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
396/20054, jolla pyritään varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso jäämien 
enimmäismäärien osalta, säädetään, että sellaisten tehoaineiden, joiden käyttö ei ole 
sallittua unionissa, jäämiä olisi valvottava ja seurattava tarkasti elintarvikkeiksi ja 
rehuiksi tuoduissa viljelykasveissa5 ;

O. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta mitata tuotteiden 
glufosinaattijäämiä minkään tuotteen eli ei myöskään soijan osalta osana unionin 
viimeisintä yhteensovitettua monivuotista valvontaohjelmaa vuosiksi 2019, 2020 ja 
20216; huomauttaa, ettei voida sulkea pois mahdollisuutta, että muuntogeenisessä 
soijassa MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 tai siitä saaduissa elintarvikkeissa ja 
rehussa olevat glufosinaattijäämät ylittävät jäämien enimmäismäärät (MRL), jotka on 
otettu käyttöön kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi;

Epädemokraattinen päätöksenteko

P. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 

1 EFSA Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to 
Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 – revised version to take into account 
omitted data, EFSA Journal 2019;17(10):5862, s. 4, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862

2 Jäsenvaltioiden muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 
koskevat huomautukset ovat saatavilla EFSAn kysymysrekisterissä: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

3 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23. helmikuuta 

2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa 
ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 
(EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

5  Ks. asetuksen (EY) N:o 396/2005 johdanto-osan 8 kappale.
6 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/533, annettu 28. maaliskuuta 2019, unionin 

yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2020, 2021 ja 2022 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-
ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 88, 29.3.2019, s. 28).

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf


9. joulukuuta 2019 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa, mikä 
tarkoittaa, ettei jäsenvaltioiden määräenemmistö tukenut luvan myöntämistä; ottaa 
huomioon, että muutoksenhakukomiteassa 23. tammikuuta 2020 toimitetussa 
äänestyksessä päätettiin niin ikään olla antamatta lausuntoa;

Q. ottaa huomioon, että komissio myöntää ongelmalliseksi, että se tekee muuntogeenisiä 
organismeja koskevia lupapäätöksiä edelleen ilman jäsenvaltioiden määräenemmistöä, 
mikä on näkyvä poikkeus kaikkien tuotelupien keskuudessa, mutta josta on tullut sääntö 
muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevassa päätöksenteossa1;

R. ottaa huomioon, että parlamentti antoi kahdeksannella vaalikaudella kaikkiaan 
36 päätöslauselmaa, joissa vastustettiin elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitettujen 
muuntogeenisten organismien markkinoille saattamista (33 päätöslauselmaa) ja 
muuntogeenisten organismien viljelyä unionissa (kolme päätöslauselmaa); ottaa 
huomioon, että parlamentti on tähän mennessä hyväksynyt seitsemän vastalausetta 
yhdeksännellä vaalikaudellaan; toteaa, että jäsenvaltioiden määräenemmistö ei 
puoltanut luvan myöntämistä millekään näistä muuntogeenisistä organismeista; toteaa, 
että siitä huolimatta, että komissio itse myöntää demokratian puutteen, jäsenvaltioiden 
tuen puutteen ja parlamentin vastustuksen, se jatkaa lupien myöntämistä 
muuntogeenisille organismeille;

S. ottaa huomioon, että lainsäädäntöä ei tarvitse muuttaa, jotta komissio voi olla antamatta 
lupaa muuntogeenisille organismeille, jos jäsenvaltioiden määräenemmistö ei puolla sitä 
muutoksenhakukomiteassa2;

Unionin kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen

T. panee merkille, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään, että muuntogeeniset 
elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten 
terveyteen tai ympäristöön, ja edellytetään komission ottavan päätöstään laatiessaan 
huomioon kaikki unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset sekä muut 
perustellut tekijät, jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan; katsoo, että näihin perusteltuihin 
tekijöihin olisi sisällytettävä unionin velvoitteet, jotka johtuvat YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteista, Pariisin ilmastosopimuksesta ja biologista monimuotoisuutta 
koskevasta YK:n yleissopimuksesta;

U. ottaa huomioon, että oikeutta ruokaan käsittelevän YK:n erityisraportoijan äskettäisessä 
raportissa todettiin, että vaarallisilla torjunta-aineilla on katastrofaalisia vaikutuksia 
terveyteen erityisesti kehitysmaissa3; toteaa, että kestävän kehityksen tavoitteessa 3.9 
pyrkimyksenä on vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vaarallisista 

1 Katso esimerkiksi 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 esitetyn komission 
lainsäädäntöehdotuksen perustelut samoin kuin asetuksen (EU) N:o 182/2011 
muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn komission lainsäädäntöehdotuksen 
perustelut.

2 Asetuksen (EU) N:o 182/2011 (6 artiklan 3 kohta) mukaisesti komissio ”voi hyväksyä” 
luvan – ei ”hyväksyy” luvan – jos jäsenvaltioiden määräenemmistö ei 
muutoksenhakukomiteassa puolla luvan antamista.

3 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/
Pesticidesrighttofood.aspx

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx


kemikaaleista ja ilman, veden ja maaperän saastumisesta sekä pilaantumisesta johtuvia 
kuolemia ja sairauksia1;

V. ottaa huomioon, että EFSA havaitsi, että käyttäjän arvioitu altistuminen lisääntymiselle 
vaaralliseksi aineeksi luokitellulle glufosinaatille, kun sitä käytetään muuntogeenisen 
maissin rikkakasvien torjuntaan, ylitti hyväksyttävän käyttäjän altistumistason (AOEL) 
silloinkin, kun käytettiin henkilönsuojaimia2; ottaa huomioon, että käyttäjien 
lisääntyvän altistumisen riski on erityisen huolestuttava rikkakasvien torjunta-aineita 
kestävien muuntogeenisten viljelykasvien osalta, kun otetaan huomioon, että torjunta-
aineita käytetään niiden kohdalla enemmän;

W. ottaa huomioon, että metsäkato on merkittävä syy biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen; toteaa, että maankäytöstä ja maankäytön muuttumisesta, joka johtuu 
pääasiassa metsäkadosta, aiheutuvat päästöt ovat toiseksi suurin ilmastonmuutoksen 
aiheuttaja fossiilisten polttoaineiden käytön jälkeen3; toteaa, että Pariisin 
ilmastosopimuksella ja biologista monimuotoisuutta koskevalla strategisella 
suunnitelmalla vuosiksi 2011–2020, joka hyväksyttiin biologista monimuotoisuutta 
koskevan YK:n yleissopimuksen sekä Aichin biodiversiteettitavoitteiden mukaisesti, 
edistetään kestävän metsätalouden, metsien suojelun ja metsien ennallistamisen hyväksi 
tehtävää työtä4; toteaa, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 15 sisältyy 
metsäkadon pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä5; toteaa, että metsillä on 
monitoimintoinen rooli, joka tukee useimpien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista6;

X. toteaa, että soijan tuotanto on keskeinen metsäkatoa aiheuttava tekijä Amazonin, 
Cerradon ja Gran Chacon metsissä Etelä-Amerikassa; toteaa, että 97 prosenttia 
Brasiliassa ja 100 prosenttia Argentiinassa viljellystä soijasta on muuntogeenistä 
soijaa7;

Y. ottaa huomioon, että unioni on maailman toiseksi suurin soijan tuoja ja että suurin osa 
soijasta tuodaan eläinten rehuksi; ottaa huomioon, että komission analyysissa on 
todettu, että soija on historiallisesti ollut unionin suurin maailman metsäkadon ja siihen 
liittyvien päästöjen aiheuttaja ja että sen osuus unionin koko tuonnin aiheuttamasta 
metsäkadosta on lähes puolet8;

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 
2 EFSA Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance glufosinate, EFSA Scientific Report (2005) 27, 1–81, s. 3, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r 

3 Komission tiedonanto, annettu 23. heinäkuuta 2019, aiheesta ”EU:n toimien 
tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi” (COM(2019)0352, 
s. 1).

4 Sama kuin edellä, s. 2.
5 Ks. tavoite 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/ 
6 Komission tiedonanto, annettu 23. heinäkuuta 2019, aiheesta ”EU:n toimien 

tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi” (COM(2019)0352, 
s. 2).

7 International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ‘Global status of 
commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as 
Economic Benefits Accumulate in 22 Years’, ISAAA Brief No. 53 (2017), s. 16 ja s. 21, 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf 

8 Komission tekninen raportti – 2013 – 063 ”The impact of EU consumption on 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf


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 178/20021 säädettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti luoda 
perusta ihmisten elämän ja terveyden suojelun korkean tason, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien etujen varmistamiselle muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen suhteen sekä varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta;

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4. pyytää, ettei komissio myönnä lupaa sellaisten muuntogeenisten kasvien tuonnille 
elintarvike- tai rehukäyttöön, joista on tehty vastustuskykyisiä sellaiselle rikkakasvien 
torjunta-aineelle, tässä tapauksessa glufosinaatille, jonka käyttöön ei ole myönnetty 
lupaa unionissa;

5. kehottaa komissiota sitoutumaan jäämien enimmäismääriä koskevan lainsäädännön 
tulevassa REFIT-arvioinnissa sekä pellolta pöytään -strategiassa siihen, että unioniin 
tuotavissa elintarvikkeisissa ja rehuissa ei saa olla myrkyllisten torjunta-aineiden, kuten 
glufosinaatin, jäämiä; kehottaa jälleen komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan 
kolmansista maista tuotavien maataloustuotteiden tehokkaan valvonnan, jotta 
varmistetaan terveyden suojelun korkea taso ja tasapuoliset toimintaedellytykset 
unionin elintarviketuotantoa varten2;

6. kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten 
kasvien riskinarviointiin täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden jäämiä ja niiden 
metaboliitteja, myös yhteisvaikutuksia, koskevan riskinarvioinnin kaikilta osin 
riippumatta siitä, onko kyseistä muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä EU:n alueella 
vai tuoda sinne elintarvike- ja rehukäyttöön;

forestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 
deforestation”, Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston rahoittama tutkimus, 
jonka toteuttivat VITO, IIASA, HIVA ja IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact
.pdf, s. 23–24: Vuosina 1990–2008 unioniin tuotiin kasvi- ja eläintuotteita, jotka 
aiheuttivat metsäkatoa 90 000 neliökilometrin edestä. Kasvituotteiden osuus tästä oli 
74 000 neliökilometriä (82 prosenttia), ja öljykasvien osuus oli suurin (52 000 
neliökilometriä). Soijapapujen ja soijakakkujen osuus tästä oli 82 prosenttia (42 600 
neliökilometriä), mikä vastaa 47:ää prosenttia unionin koko tuonnin aiheuttamasta 
metsäkadosta.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28. tammikuuta 
2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2019 torjunta-aineiden 
lupamenettelystä unionissa (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0023).

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf


7. kehottaa komissiota perumaan muuntogeenisten organismien viljelyä tai elintarvike- ja 
rehukäyttöä koskevat lupaehdotukset, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä 
käsittelevä pysyvä komitea ei anna lausuntoa;

8. panee tyytyväisenä merkille, että kunkin komission jäsenen toimeksiantokirjeessä 
todetaan, että he varmistavat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumisen toimialallaan ja että kollegio kokonaisuudessaan vastaa 
tavoitteiden yleisestä saavuttamisesta1;

9. suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, komission 
lippulaivahanke, on esitetty olennaisena osana komission strategiaa YK:n Agenda 2030 
-toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi;

10. palauttaa mieliin, että kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos 
toimitusketjut muuttuvat kestäviksi ja luodaan synergiaa toimintapolitiikkojen välillä2;

11. on erittäin huolissaan siitä, että unionin suuri riippuvuus soijapapujen muodossa olevan 
eläinten rehun tuonnista aiheuttaa metsäkatoa kolmansissa maissa3;

12. pyytää, ettei komissio salli muuntogeenisten soijapapujen tuontia, ellei voida osoittaa, 
että niiden viljely ei ole edistänyt metsäkatoa;

13. kehottaa komissiota tarkistamaan kaikki nykyiset muuntogeenisiä soijapapuja koskevat 
luvat unionin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, mukaan lukien Pariisin 
ilmastosopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset velvoitteet;

14. toistaa kehotuksensa panna täytäntöön eurooppalainen kasviproteiinin tuotanto- ja 
hankintastrategia4, jonka avulla unioni voisi vähentää riippuvuuttaan muuntogeenisen 
soijapavun tuonnista ja luoda lyhyempiä elintarvikeketjuja ja alueellisia markkinoita; 
vaatii, että tämä sisällytetään tulevaan Pellolta pöytään -strategiaan;

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

1 Katso esimerkiksi https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-
cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-
2019_en.pdf, s. 2.

2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2018 luonnonvarojen avoimesta ja 
vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (EUVL C 433, 23.12.2019, 
s. 50), 67 kohta.

3 Sama kuin edellä.
4 Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 

kehityksen ohjelmasta (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005), 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_FI.html, 64 kohta.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_FI.html

