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ET 

B8-0124/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 

lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 89034 × 

NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) sisaldavaid, sellest 

koosnevaid või sellest toodetud tooteid ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on 

kombineeritud kaks MON 87427, MON 89034 ja NK603 transformatsioonidest, ning 

millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/420/EL 

(2018/2569(RSP)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse lasta turule 

geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × 

MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud 

tooteid ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks MON 87427, 

MON 89034 ja NK603 transformatsioonidest,  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) 

nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta1, eriti selle artikli 7 lõiget 3 

ja artikli 19 lõiget 3, 

– võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 

loomatervishoiu komitees 16. jaanuaril 2018 toimunud hääletust, mille tulemusel 

arvamust ei esitatud,  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) 

nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes)2 artikleid 11 ja 13,  

– võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 28. juunil 2017. aastal vastu võetud ja 

1. augustil 2017. aastal avaldatud arvamust3, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 

kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, milles esitatakse vastuväiteid geneetiliselt 

muundatud organismide kasutamiseks lubade andmisele4, 

                                                 
1 ELT L 268, 18.10.2003, lk 1. 
2 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 
3 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922  
4 – 16. jaanuari 2014. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lastakse kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud ja 

teatavate liblikaliste maisikahjurite suhtes resistentne maisitoode (Zea mays L., liin 1507) (ELT C 482, 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
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23.12.2016, lk 110). 

– 16. detsembri 2015. aasta resolutsioon komisjoni 4. detsembri 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/2279 

kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi NK603 × T25 sisaldavad, sellest koosnevad 

või sellest valmistatud tooted (P8_TA(2015)0456). 

– 3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud sojauba MON 87705 × MON 89788 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade 

turule laskmist (P8_TA(2016)0040). 

– 3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade 

turule laskmist (P8_TA(2016)0039). 

– 3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud sojauba FG72 (MST-FGØ72-2) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule 

laskmist (P8_TA(2016)0038). 

– 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule 

geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 või neist neljast komponendist kahe või 

kolme kombinatsioonina esinevat geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest 

valmistatud tooteid (P8_TA(2016)0271). 

– 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb geneetiliselt muundatud 

nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turule laskmist (P8_TA(2016)0272). 

– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt 

muundatud maisiliini MON 810 külviseemnete turule laskmise luba (P8_TA(2016)0388). 

– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud maisi MON 810 toodete turule laskmist (P8_TA(2016)0389). 

– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lastakse viljelemise 

eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) seemned (P8_TA(2016)0386). 

– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lastakse viljelemise 

eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemned (P8_TA(2016)0387). 

– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 

toodetud kaupade turule laskmist (P8_TA(2016)0390). 

– 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest 

valmistatud toodete ja samuti geneetiliselt muundatud maisi (milles on kombineeritud kaks, kolm või neli Bt11, 

59122, MIR604, 1507 ja GA21 transformatsiooni) turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (P8_TA(2017)0123). 

– 17. mai 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud maisi DAS-40278-9 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 

kohta (P8_TA(2017)0215). 

– 17. mai 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud puuvilla GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete 

turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (P8_TA(2017)0214). 

– 13. septembri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 

kohta (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0341).  

– 4. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud sojauba FG72 × A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule 

laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu 

ja sööda kohta (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0377).  

– 4. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud sojauba DAS-44406-6 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 

kohta (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0378).  

– 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse 

geneetiliselt muundatud maisi 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud 

toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 
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– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni 

ettepanekut, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3, 

A. arvestades, et Monsanto Europe S.A. esitas 13. septembril 2013 Belgia pädevale 

riiklikule asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse 

geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 x MON 89034 x NK603 sisaldavate, sellest 

koosnevate või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmiseks; 

arvestades, et nimetatud taotlus hõlmas ka geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 x 

MON 89034 x NK603 sisaldavate või sellest koosnevate toodete (mis on ette nähtud 

peale toiduks ja söödaks kasutamise ka teisteks samasugusteks kasutusviisideks nagu 

mis tahes muu mais, välja arvatud viljelemiseks) turule laskmist; 

B. arvestades, et taotlus käsitleb nimetatud kasutusalade puhul geneetiliselt muundatud 

maisi MON 87427 x MON 89034 x NK603 kõiki kolme alakombinatsiooni; 

C. arvestades, et geneetiliselt muundatud mais MON 87427 x MON 89034 x NK603 

sisaldab kahte glüfosaadiresistentsuse geeni ja toodab valke Cry1A.105 ja Cry2Ab2, 

mis annavad resistentsuse teatavate liblikaliste taimekahjurite vastu;  

D. arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) võttis 28. juunil 2017 kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 vastu positiivse arvamuse, mis avaldati 

1. augustil 20171; 

E. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1829/2003 on sätestatud, et geneetiliselt muundatud toit 

või sööt ei tohi avaldada kahjulikku mõju inimeste tervisele, loomade tervisele ega 

keskkonnale ning et komisjon arvestab oma otsuse koostamisel liidu õiguse kõiki 

asjakohaseid sätteid ja muid asjassepuutuvaid tegureid;  

F. arvestades, et liikmesriigid esitasid kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul palju 

kriitilisi märkusi2; arvestades, et kõige kriitilisemad märkused hõlmavad asjaolu, et 

koostise analüüs ei hõlma täiendavate herbitsiidide jääke ega nende metaboliite; 

arvestades, et muret tekitab muu hulgas see, et kuigi uuringud näitavad, et hiirtel, keda 

toidetakse MON 89034ga, on sagenenud põiekivide esinemine, ei saa sellest järeldada, 

et kõnealuse geneetiliselt muundatud organismi (edaspidi „GMO”) kasutamine inimeste 

või loomade toidus võiks seonduda riskiga; arvestades, et enne, kui riskihindamise saab 

                                                                                                                                                         
geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0396). 

– 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) 

lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba 305423 × 40‑ 3‑ 2 (DP‑ 3Ø5423‑ 1 × MON‑ Ø4Ø32‑ 6) 

sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0397). 

– 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) 

lasta turule geneetiliselt muundatud rapsisorte 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) sisaldavaid, neist koosnevaid või neist toodetud tooteid (vastuvõetud tekstid, P8_TA 

(2017)0398). 
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922 
2 G lisa – Liikmesriikide märkused ja GMO komisjoni vastused 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
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lõpule viia, on vaja täiendavat teavet, ning et kogu toidu ja/või sööda subkroonilise 

(ühtegi 90päevast uuringut ei tehtud), pikaajalise, reproduktiiv- või arenguhäireid 

põhjustava mõju kohta ei ole võimalik teha mingeid järeldusi;  

G. arvestades, et ühe liikmesriigi pädev asutus on juhtinud tähelepanu asjaolule, et 

geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 x MON 89034 × NK603 (töödeldud 

glüfosaadiga) puhul tuvastati võrreldes geneetiliselt muundamata võrdlusalusega 

statistiliselt olulised erinevused 16 teravilja näitaja1 ja 2 sööda näitaja2 puhul, samuti 

tuvastati statistiliselt veelgi erinevamad teravilja näitajad (42) glüfosaadiga töötlemata 

geneetiliselt muundatud maisi ja geneetiliselt muundamata maisi võrdluses, ning et 

põllukultuuri oluliselt vähenenud vitamiini- ja mineraalainesisaldus valmistab inimeste 

ja loomade tervise seisukohast suurt muret, kuna B-tüüpi alatoitumus on ülemaailmne 

probleem;  

H. arvestades, et sõltumatu uuringu3 käigus leiti, et neid statistilisi erinevusi arvestades 

võib eeldada, et geneetiliselt muundatud mais erineb koostiselt ja paljude bioloogiliste 

omaduste poolest võrdluskultuurist oluliselt ning kuigi muudatused eraldivõetuna ei 

pruugi tekitada ohutuse suhtes kahtlusi, oleks mõjude üldarv ja nende suur tähtsus 

pidanud olema lähtekohaks, et teha üksikasjalikumaid uurimisi; arvestades, et EFSA 

neid uuringuid ei teinud;  

I. arvestades, et taotluse esitaja ei esitanud alakombinatsioonide MON 87427 x MON 

89034 ja MON 87427 x NK603 kohta katseandmeid; arvestades, et kuigi EFSA GMO 

komisjon eeldab pärast muu alakombinatsiooni ja üksiktransformatsioonide kohta 

esitatud katseandmete ekstrapoleerimist, et need kaks alakombinatsiooni on sama 

ohutud kui hindamise läbinud maisi üksiktransformatsioonid MON 89034 x NK603 ja 

MON 87427 x MON 89034 x NK603, ei analüüsitud ekstrapoleerimisega seonduva 

määramatust; arvestades, et see puudus võib muuta EFSA arvamuses esitatud üldised 

järeldused kehtetuks ning tegemist võib olla ka 2018. aasta jaanuaris avaldatud 

teadushinnangutes tehtavat määramatuse analüüsi käsitlevate EFSA suuniste4 

rikkumisega; arvestades, et loa andmist ei tohiks kaaluda mitmekordse 

transformatsiooni iga alakombinatsiooni katseandmete põhjaliku hindamiseta;  

J. arvestades, et EFSA GMO komisjon täheldas, et taotleja esitatud kolmekordse 

transformatsiooniga maisi turustamisjärgse keskkonnaseire kava ei sisaldanud sätteid 

kahe alakombinatsiooni MON 87427 x MON 89034 ja MON 87427 x NK603 kohta, 

ning soovitas seetõttu taotlejal kava vastavalt muuta; arvestades, et taotleja esitatud 

seirekavas ei ole selle soovitusega arvestatud5; 

K. arvestades, et mitmekordse transformatsiooni üks peamisi eesmärke on suurendada 

                                                 
1 ADF, tuhk, kaltsium, magneesium, fosfor, tsink, arginiin, glütsiin, stearhape, niatsiin, α-tokoferool, feruulahape 

ja ρ-kumaarhape. Vt G lisa – Liikmesriikide märkused ja GMO komisjoni vastused (lk 94) 

(http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) ja EFSA 

arvamuse lk 13 (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922) 
2 Niiskus ja kaltsium. 
3https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97

%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf  
4 https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0  
5 F lisa – Turustamisjärgne keskkonnaseire kava 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
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taime vastupidavust glüfosaadile (nii NK603 kui ka MON 87427 toovad välja 

EPSPS‑ ensüümid, mis annavad vastupidavuse glüfosaadi suhtes); arvestades, et 

seetõttu võib eeldada, et taim puutub kokku suuremate ja ka korduvate 

glüfosaadidoosidega, mis mitte üksnes ei suurenda jääkaine kogust saagikoristusel, vaid 

võib mõjutada ka taimede koostist ning nende põllumajanduslikke näitajaid; arvestades, 

et riskihindamisel seda ei arvestatud; arvestades, et glüfosaadi pihustusjääke ei hinnatud 

ka EFSA arvamuses;  

L. arvestades, et glüfosaadi kantserogeensuse osas on endiselt küsimusi; arvestades, et 

EFSA järeldas 2015. aasta novembris, et glüfosaat tõenäoliselt ei ole kantserogeenne, ja 

Euroopa Kemikaaliamet järeldas 2017. aasta märtsis, et selle klassifitseerimata jätmine 

oli õigustatud; arvestades, et vastupidiselt sellele liigitas Maailma 

Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus 2015. aastal 

glüfosaadi inimeste jaoks tõenäoliselt kantserogeensete ainete hulka; arvestades, et 

Euroopa Parlament on asutanud pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitleva 

erikomisjoni, mis aitab teha kindlaks, kas tööstuse esindajad avaldasid glüfosaatide 

kantserogeensuse üle otsustamisel liidu ametitele lubamatut mõju;  

M. arvestades, et EFSA pestitsiidikomisjon leidis, et seni esitatud andmete põhjal ei saa 

teha järeldusi geneetiliselt muundatud põllukultuuridele glüfosaadivalmististe 

pihustamise jääkide ohutuse kohta1; arvestades, et lisandid ja nende segud, mida 

kasutatakse pihustamiseks mõeldud kaubanduslikes glüfosaadivalmististes, võivad olla 

mürgisemad kui toimeaine eraldi2; arvestades, et liit on mürgisuse kartuse tõttu juba 

kõrvaldanud turult polüetoksüleeritud rasvamiinina tuntud lisandi; arvestades, et 

probleemsed lisandid ja segud võivad ikka veel olla lubatud riikides, kus kõnealust 

geneetiliselt muundatud maisi kasvatatakse;  

N. arvestades, et imporditud geneetiliselt muundatud maisi kasutatakse liidus laialdaselt 

loomasöödas; arvestades, et ühes eelretsenseeritud teadusuuringus leiti võimalik seos 

tiinete emiste sööda glüfosaadisisalduse ning nende põrsastel raskete kaasasündinud 

anomaaliate sagenemise vahel3;  

O. arvestades, et mitme selektiivse herbitsiidi suhtes tolerantsete geneetiliselt muundatud 

põllukultuuride aretamise peamine põhjus on umbrohu glüfosaadiresistentsuse kiire 

kasv riikides, kus geneetiliselt muundatud põllukultuuridel on olnud tähtis roll; 

P.  arvestades, et mitmekordse transformatsiooniga taimede putukkahjurite suhtes 

vastupidavate omaduste põhjus on MON 89034, mis sisaldab Bt-valkusid (Cry1A.105 

ja Cry2Ab2) ja annab resistentsuse teatavate liblikaliste kahjurite (nt Euroopa 

varreleedik (Ostrinia nubilalis)) suhtes; arvestades, et sõltumatu uuringu kohaselt oleks 

EFSA riskihinnangus tulnud käsitleda ka võimalust, et glüfosaadi jäägid võivad olla üks 

paljudest tugevatest stressiteguritest, sest mitme stressiteguri üheaegne mõju rakkudele 

ja organismidele võib oluliselt mõjutada bt-toksiinide mõjusust4; arvestades, et 2017. 

                                                 
1 EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate (EFSA 

järeldused toimeaine glüfosaadi pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse hindamise kohta), 

EFSA Journal 2015; 13(11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
3 https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-

0525.1000230.php?aid=27562 
4 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
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aastal tehtud teaduslikus uuringus Bt-toksiinide ja täiendavate herbitsiididega 

pihustamise jääkide võimaliku tervisemõju kohta jõuti järeldusele, et erilist tähelepanu 

tuleks pöörata herbitsiidide jääkidele ja nende koostoimele Bt-toksiinidega1; arvestades, 

et seda EFSA ei uurinud; 

Q. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 

loomatervishoiu komitees 16. jaanuaril 2018 toimunud hääletuse tulemusel arvamust ei 

esitatud; arvestades, et vastu hääletas 14 liikmesriiki ning poolt hääletas ainult 

11 liikmesriiki, kes esindavad liidu elanikkonnast vaid 38,75 %, ning kolm liikmesriiki 

jäi erapooletuks; 

R. arvestades, et komisjon on korduvalt avaldanud pahameelt asjaolu üle, et alates määruse 

(EÜ) nr 1829/2003 jõustumisest on ta pidanud loa andmise otsuseid vastu võtma ilma 

alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee toetuseta, ning et toimiku tagasisaatmine 

komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis on selle menetluse puhul üldiselt väga 

erandlik, on geneetiliselt muundatud toidule ja söödale loa andmise otsuste puhul 

muutunud tavapäraseks; arvestades, et sellise praktika on hukka mõistnud ka komisjoni 

president Juncker, nimetades seda ebademokraatlikuks2; 

S. arvestades, et Euroopa Parlament lükkas 28. oktoobril 2015 esimesel lugemisel tagasi 

22. aprilli 2015. aasta seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 1829/2003, ja palus komisjonil selle tagasi võtta ja esitada uue ettepaneku; 

T. arvestades, et määruse (EL) nr 182/2011 põhjenduses 14 sedastatakse, et komisjon 

peaks oma tegevuses vältima nii palju kui võimalik vastuollu minemist 

apellatsioonikomitees valdavaks kujuneda võiva seisukohaga, mille kohaselt 

rakendusakt ei ole asjakohane, ning seda eelkõige tundlike valdkondade puhul, nagu 

tarbijate tervis, toiduohutus ja keskkond; 

1. on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1829/2003 

ette nähtud rakendusvolitusi; 

2. on seisukohal, et komisjoni rakendusotsus on vastuolus liidu õigusega, sest see on 

vastuolus määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks on kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud üldpõhimõtetega luua 

alus inimeste ja loomade elu, tervise ja heaolu, keskkonna ja tarbijate huvide kõrge 

kaitstuseastme tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamisega, 

tagades samal ajal ka siseturu tõhusa toimimise; 

3. palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta; 

4. kutsub komisjoni üles peatama kõik GMO loataotluste kohta tehtud rakendusotsused, 

kuni loa andmise korda on muudetud, et kõrvaldada puudused kehtivas korras, mis on 

osutunud ebasobilikuks; 

5. kutsub vastutavaid seadusandjaid üles jätkama viivitamata tööd komisjoni ettepanekuga, 

                                                                                                                                                         
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97

%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf  
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/  
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/  

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
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millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, ning tagama muu hulgas, et kui alalise 

toiduahela ja loomatervishoiu komitee ei esita arvamust geneetiliselt muundatud 

organismide heakskiitmise kohta nii kasvatamise kui ka toidus ja söödas kasutamise 

eesmärgil, võtab komisjon ettepaneku tagasi; 

6. palub komisjonil mitte anda luba herbitsiiditolerantsetele geneetiliselt muundatud 

taimedele, ilma et oleks antud täielik hinnang täiendavate herbitsiidide ja nende 

kaubanduslike valmististega pihustamise jääkidele neid kultuure kasvatavates riikides; 

7. palub, et komisjon nõuaks palju üksikasjalikumat testimist, et kindlaks teha 

terviseriskid, mis on seotud mitmekordsete transformatsioonidega, nagu geneetiliselt 

muundatud mais MON 87427 x MON 89034 x NK603;  

8. palub komisjonil koostada terviseriskide hindamiseks, toksikoloogiaks ja 

turustamisjärgseks järelevalveks strateegiad, mis hõlmavad kogu toidu- ja söödaahelat; 

9. palub komisjonil integreerida täiendavate herbitsiidide ja nende jääkide riskihindamine 

herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede riskihindamisse, olenemata 

sellest, kas geneetiliselt muundatud taim on ette nähtud liidus viljelemiseks või 

impordiks toidu ja söödana;  

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

 


