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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7) Põhjused, mille tõttu tuli direktiivi 

2001/18/EÜ kasvatamiseks ettenähtud 

GMOde osas direktiiviga (EL) 2015/412 

muuta, on asjakohased ka muude 

määrusega (EÜ) nr 1829/2003 hõlmatud 

GMOde ja geneetiliselt muundatud toidu ja 

sööda puhul. Fakt on see, et kui 

asjakohases komitees või nõukogus on 

hääletatud määrusega (EÜ) nr 1829/2003 

hõlmatud ja muuks kui kasvatamiseks 

ettenähtud toodete lubamist käsitleva 

rakendusotsuse üle, ei ole kunagi arvamust 

esitatud (sest kvalifitseeritud häälteenamust 

ei ole saadud ei poolt ega vastu) ning 

teatavates liikmesriikides on nende toodete 

kasutamine keelatud. Neid asjaolusid 

arvesse võttes on asjakohane muuta 

määrust (EÜ) nr 1829/2003, et anda 

liikmesriikidele võimalus piirata kogu oma 

territooriumil või selle osal GMOde ning 

geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 

kasutamist või see keelata liidu õigusega 

kooskõlas olevatel mõjuvatel põhjustel, 

mis ei ole seotud inimeste ja loomade 

tervise- ning keskkonnariskiga, mida juba 

hinnatakse liidu tasandil vastavalt 

määrusele (EÜ) nr 1829/2003. Seda 

võimalust ei tohiks kohaldada 

kasvatamiseks ettenähtud GMOdele, mis 

on juba hõlmatud direktiivi 2001/18/EÜ 

direktiiviga (EL) 2015/412 tehtud 

7) Põhjused, mille tõttu tuli direktiivi 

2001/18/EÜ kasvatamiseks ettenähtud 

GMOde osas direktiiviga (EL) 2015/412 

muuta, on asjakohased ka muude 

määrusega (EÜ) nr 1829/2003 hõlmatud 

GMOde ja geneetiliselt muundatud toidu ja 

sööda puhul. Fakt on see, et kui 

asjakohases komitees või nõukogus on 

hääletatud määrusega (EÜ) nr 1829/2003 

hõlmatud ja muuks kui kasvatamiseks 

ettenähtud toodete lubamist käsitleva 

rakendusotsuse üle, ei ole kunagi arvamust 

esitatud (sest kvalifitseeritud häälteenamust 

ei ole saadud ei poolt ega vastu) ning 

teatavates liikmesriikides on nende toodete 

kasutamine keelatud. Neid asjaolusid 

arvesse võttes on asjakohane muuta 

määrust (EÜ) nr 1829/2003, et anda 

liikmesriikidele võimalus piirata kogu oma 

territooriumil või selle osal GMOde ning 

geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 

turule laskmist või see keelata liidu 

õigusega kooskõlas olevatel põhjustel. 

Seda võimalust ei tohiks kohaldada 

kasvatamiseks ettenähtud GMOdele, mis 

on juba hõlmatud direktiivi 2001/18/EÜ 

direktiiviga (EL) 2015/412 tehtud 

muudatustega. 
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muudatustega. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) Liikmesriikidel peaks seega olema 

võimalus võtta vastu põhjendatud 

meetmeid, et piirata loa saanud GMOde 

või nende rühma või geneetiliselt 

muundatud toidu ja sööda või nende rühma 

kasutamist või see keelata kogu 

liikmesriigi territooriumil või selle osal, 

eeldusel et sellised meetmed on 

põhjendatud liidu õiguse kohaste mõjuvate 

põhjustega ning on kooskõlas 

proportsionaalsuse ning oma- ja 

välismaiste toodete vahelise 

mittediskrimineerimise põhimõtetega ning 
ELi toimimise lepingu artiklitega 34 ja 36 

ning artikli 216 lõikega 2. 

 

8) Liikmesriikidel peaks seega olema 

võimalus võtta vastu põhjendatud 

meetmeid, et piirata loa saanud GMOde 

või nende rühma või geneetiliselt 

muundatud toidu ja sööda või nende rühma 

turule laskmist või see keelata kogu 

liikmesriigi territooriumil või selle osal, 

eeldusel et sellised meetmed on 

põhjendatud liidu õiguse kohaste 

põhjustega ning on kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artiklitega 34 ja 36 ning 

artikli 216 lõikega 2. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9) Käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 

piiranguid või keelde tuleks kohaldada 

geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 

kasutamise, mitte vaba ringluse ja impordi 

suhtes. 

9) Käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 

piiranguid või keelde tuleks kohaldada 

geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 

turule laskmise, mitte vaba ringluse ja 

impordi suhtes. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10) Määruses (EÜ) nr 1829/2003 

sätestatud loamenetluse kaudu saavutatud 

inimeste ja loomade tervise ning 

keskkonna kaitse kõrge tase eeldab ühtset 

teaduslikku hindamist kogu liidus ning 

käesoleva määrusega ei tohiks seda 

olukorda muuta. Selleks et vältida 

määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel 

riskihindajatele ja riskijuhtijatele antud 

pädevusse sekkumist, ei tohiks 

liikmesriigid kasutada põhjendusi, mis on 

seotud tervise- ja keskkonnariskidega, 

mida tuleks käsitleda vastavalt määruses 

(EÜ) nr 1829/2003 ning eelkõige selle 

artiklites 10, 22 ja 34 sätestatud 

menetlusele. 

välja jäetud 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11) Liikmesriigis käesoleva määruse alusel 

võetud meetmete suhtes tuleks kohaldada 

liidu seire- ja teavitamismenetlust, et 

tagada siseturu toimimine. Pidades silmas 

käesoleva määrusega ettenähtud seire ja 

teavitamise ulatust, ei ole vaja lisaks sellele 

ette näha, et kohaldatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

98/34/EÜ
15

. Käesoleva määruse alusel 

määrusesse (EÜ) nr 1829/2003 tehtavate 

muudatustega nähakse ette, et liikmesriigid 

võivad piirata kogu oma territooriumil või 

selle osal GMOde või geneetiliselt 

muundatud toidu ja sööda kasutamist või 

selle keelata loa kogu kehtivuse ajal, 

tingimusel et ettenähtud ooteaeg, mille 

jooksul komisjonil ja teistel liikmesriikidel 

oli võimalus kavandatavate meetmete 

kohta märkusi esitada, on möödunud. 

Asjaomane liikmesriik peaks seepärast 

esitama komisjonile kõnealused 

kavandatavad meetmed vähemalt 3 kuud 

enne nende vastuvõtmist, et anda 

komisjonile ja teistele liikmesriikidele 

võimalus nende kohta märkusi esitada, 

ning peaks kõnealuse ajavahemiku jooksul 

hoiduma neid meetmeid vastu võtmast ja 

rakendamast. Pärast ettenähtud ooteaja 

lõppu peaks liikmesriigil olema võimalik 

kõnealused meetmed vastu võtta kas algselt 

11) Liikmesriigis käesoleva määruse alusel 

võetud meetmete suhtes tuleks kohaldada 

liidu seire- ja teavitamismenetlust, et 

tagada siseturu toimimine. Pidades silmas 

käesoleva määrusega ettenähtud seire ja 

teavitamise ulatust, ei ole vaja lisaks sellele 

ette näha, et kohaldatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

98/34/EÜ
15

. Käesoleva määruse alusel 

määrusesse (EÜ) nr 1829/2003 tehtavate 

muudatustega nähakse ette, et liikmesriigid 

võivad piirata kogu oma territooriumil või 

selle osal GMOde või geneetiliselt 

muundatud toidu ja sööda turule laskmist 

või selle keelata loa kogu kehtivuse ajal, 

tingimusel et ettenähtud ooteaeg, mille 

jooksul komisjonil ja teistel liikmesriikidel 

oli võimalus kavandatavate meetmete 

kohta märkusi esitada, on möödunud. 

Asjaomane liikmesriik peaks seepärast 

esitama komisjonile kõnealused 

kavandatavad meetmed vähemalt 3 kuud 

enne nende vastuvõtmist, et anda 

komisjonile ja teistele liikmesriikidele 

võimalus nende kohta märkusi esitada, 

ning peaks kõnealuse ajavahemiku jooksul 

hoiduma neid meetmeid vastu võtmast ja 

rakendamast. Pärast ettenähtud ooteaja 

lõppu peaks liikmesriigil olema võimalik 

kõnealused meetmed vastu võtta kas algselt 
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kavandatud kujul või komisjoni või 

liikmesriikide märkuste arvessevõtmiseks 

muudetud kujul. Selleks et piirang või 

keeld hakkaks kehtima alates liidu loa 

jõustumise kuupäevast, peaks 

liikmesriikidel olema võimalik esitada 

käesoleva määruse kohased meetmed 

komisjonile enne, kui asjaomasele tootele 

on luba antud. 

 

kavandatud kujul või komisjoni või 

liikmesriikide märkuste arvessevõtmiseks 

muudetud kujul. Selleks et piirang või 

keeld hakkaks kehtima alates liidu loa 

jõustumise kuupäevast, peaks 

liikmesriikidel olema võimalik esitada 

käesoleva määruse kohased meetmed 

komisjonile enne, kui asjaomasele tootele 

on luba antud. 

__________________ __________________ 

15 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. juuni 1998. aasta direktiiv, millega 

nähakse ette tehnilistest standarditest ja 

eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste 

eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, 

21.7.1998, lk 37). 

15 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. juuni 1998. aasta direktiiv, millega 

nähakse ette tehnilistest standarditest ja 

eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste 

eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, 

21.7.1998, lk 37). 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Käesoleva määruse alusel võetud 

meetmed GMOde või geneetiliselt 

muundatud toidu ja sööda kasutamise 

piiramiseks või keelamiseks ei tohiks 

mõjutada kõnealuste toodete ega nende 

tarbimisest saadud toodete kasutamist 

teistes liikmesriikides. Lisaks ei tohiks 

käesolev määrus ja selle alusel 

liikmesriigis võetud meetmed piirata 

selliste liidu õiguses sätestatud nõuete 

kohaldamist, mis käsitlevad geneetiliselt 

muundatud materjali tahtmatut ja 

juhuslikku sisaldust muudes toodetes ega 

mõjutada kõnealustele nõuetele vastavate 

toodete turulelaskmist ja kasutamist. 

13) Käesoleva määruse alusel võetud 

meetmed GMOde või geneetiliselt 

muundatud toidu ja sööda turule laskmise 

piiramiseks või keelamiseks ei tohiks 

mõjutada kõnealuste toodete ega nende 

tarbimisest saadud toodete turule laskmist 

teistes liikmesriikides. Lisaks ei tohiks 

käesolev määrus ja selle alusel 

liikmesriigis võetud meetmed piirata 

selliste liidu õiguses sätestatud nõuete 

kohaldamist, mis käsitlevad geneetiliselt 

muundatud materjali tahtmatut ja 

juhuslikku sisaldust muudes toodetes ega 

mõjutada kõnealustele nõuetele vastavate 

toodete turulelaskmist ja kasutamist. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, et 

piirata artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 

1 osutatud ning käesoleva määruse 

kohaselt lubatud toodete kasutamist või 

see keelata, tingimusel et need meetmed 

on: 

1. Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, et 

piirata artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 

1 osutatud ning käesoleva määruse 

kohaselt lubatud toodete turule laskmist 

või see keelata, tingimusel et need 

meetmed on: 

 

Or. en 
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Määrus (EL) nr 1829/2003 

Artikkel 34 a – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) põhjendatud liidu õiguse kohaste 

mõjuvate põhjustega ning ei lähe mingil 

juhul vastuollu käesoleva määruse kohase 

riskihindamisega; 

a) põhjendatud liidu õiguse kohaste 

põhjustega, pöörates erilist tähelepanu 

ettevaatusprintsiibile; 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) proportsionaalsed ja 

mittediskrimineerivad. 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


