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Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega pikendatakse geneetiliselt 
muundatud maisi GA21 (MON-ØØØ21-9) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 
valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 
(D056125-02),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust 
(EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta1, eriti selle artikli 11 
lõiget 3 ja artikli 23 lõiget 3,

– võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 
loomatervishoiu komitees 23. aprillil 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 artiklit 11,

– võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 21. septembril 2017. aastal vastu võetud ja 
24. oktoobril 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 

1 ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.
2 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006.
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kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085, 
COD(2017)0035),

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, milles esitatakse vastuväiteid 
geneetiliselt muundatud organismide kasutamiseks lubade andmisele1,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni 
ettepanekut,

– võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A. arvestades, et komisjoni otsusega 2008/280/EÜ2 anti luba lasta turule geneetiliselt 
muundatud maisi GA21 sisaldavat, sellest koosnevat või sellest toodetud toitu ja 
sööta; arvestades, et luba hõlmas ka maisi GA21 sisaldavate või sellest koosnevate 
muude toodete kui toidu ja sööda turuleviimist muu maisiga samal otstarbel, välja 
arvatud viljelemine;

B. arvestades, et enne otsuse 2008/280/EÜ vastuvõtmist, 13. septembril 2007, võttis 
Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 
ja 18 vastu heakskiitva arvamuse, mis avaldati 2. oktoobril 20073 (edaspidi „EFSA 
2007. aasta arvamus“);

C. arvestades, et 6. oktoobril 2016 esitas äriühing Syngenta France SAS äriühingu 
Syngenta Crop Protection AG (Šveits) nimel määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 11 

1 – 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, 
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 (ELT C 399, 24.11.2017, lk 71);

 – 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 (ELT C 35, 
31.1.2018, lk 19);

 – 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 (ELT C 35, 
31.1.2018, lk 17);

 – 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 (ELT C 35, 31.1.2018, 
lk 15);

 – 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 (ELT C 86, 6.3.2018, lk 108);



ja 23 kohaselt taotluse eespool nimetatud loa uuendamiseks;

D. arvestades, et 21. septembril 2017 võttis EFSA kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 
artiklitega 6 ja 18 vastu heakskiitva arvamuse, mis avaldati 24. oktoobril 20171 
(edaspidi „EFSA 2017. aasta arvamus“);

E. arvestades, et mais GA21 on välja töötatud glüfosaaditaluvuse saavutamiseks, mis on 
saadud valgu EPSPS muudetud versiooni abil;

F. arvestades, et täiendava herbitsiidi, antud juhul glüfosaadi kasutamine on 
herbitsiidiresistentsete taimede kasvatamisel tavapärane ning seepärast võib eeldada, 
et saagis leidub alati pihustamisjääke ja need on selle vältimatu koostisosa; arvestades, 
et on tõestatud, et geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsete põllukultuuride 
kasvatamisega kaasneb tavapäraste kultuuridega võrreldes suurem täiendavate 
herbitsiidide kasutamine;

G. arvestades, et seetõttu võib eeldada, et mais GA21 puutub kokku suuremate ja ka 
korduvate glüfosaadi annustega, mis mitte üksnes ei suurenda jääkaine kogust 
saagikoristusel, vaid võib mõjutada ka geneetiliselt muundatud maisitaime koostist 
ning selle põllumajanduslikke näitajaid;

H. arvestades, et liikmesriigid esitasid kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul palju 
kriitilisi märkusi nii EFSA 2007. aasta arvamuse2 kui ka EFSA 2017. aasta arvamuse3 

 – 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, mis 
käsitleb geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) 
turule laskmist (ELT C 86, 6.3.2018, lk 111);

 – 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
pikendatakse geneetiliselt muundatud maisiliini MON 810 külviseemnete turule 
laskmise luba (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0388);

 – 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 toodete turule laskmist 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0389);

 – 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 seemned 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0386);

 – 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemned 
(Vastuvõetud tekstid, 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 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0390);

 – 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 



kohta; arvestades, et liikmesriigid kritiseerisid näiteks asjaolu, et enne maisi GA21 
riskihinnangu kohta järelduste tegemist oli tarvis lisateavet, et ohutu kasutamise 
kogemust toetavaid andmeid ei olnud esitatud, et maisi GA21 seirearuannetes loa 
kehtimise ajavahemiku kohta oli põhimõttelisi puuduseid ning et seire puhul kasutatud 
lähenemisviis ei olnud täielikult kooskõlas direktiiviga 2001/18/EÜ;

I. arvestades, et EFSA geneetiliselt muundatud organismide komisjon (EFSA GMO 
Panel) ise leiab, et on vaja jätkata taotlejate ja riskijuhtidega arutelu selle üle, kuidas 
importimiseks ja töötlemiseks mõeldud geneetiliselt muundatud taimede 
turustamisjärgset keskkonnaseiret praktiliselt rakendada;

J. arvestades, et glüfosaadi kantserogeensuse osas on endiselt küsimusi; arvestades, et 
EFSA järeldas 2015. aasta novembris, et glüfosaat ei ole tõenäoliselt kantserogeenne, 
ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) 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;

K. arvestades, et Euroopa Parlament on asutanud pestitsiididele lubade andmise ELi 
menetlust käsitleva erikomisjoni, mis aitab teha kindlaks, kas riskihindamismenetluses 
järgiti asjakohaseid liidu teaduslikke standardeid ja kas tööstuse esindajad avaldasid 
glüfosaatide kantserogeensuse üle otsustamisel liidu ametitele lubamatut mõju;

L. arvestades, et EFSA pestitsiidikomisjoni seisukoha järgi ei saa üldiselt teha järeldusi 
geneetiliselt muundatud põllukultuuridele glüfosaadivalmististe pihustamise jääkide 
ohutuse kohta1; arvestades, et lisaained ja nende segud, mida kasutatakse 

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 
(Vastuvõetud tekstid, 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 
(Vastuvõetud tekstid, 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 (Vastuvõetud tekstid, 
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 



pihustamiseks mõeldud kaubanduslikes glüfosaadivalmististes, võivad olla 
mürgisemad kui toimeaine eraldi1;

M. arvestades, et liit on mürgisuse kartuse tõttu juba kõrvaldanud turult 
polüetoksüleeritud rasvamiinina tuntud glüfosaadi lisaaine; arvestades, et probleemsed 
lisaained ja segud võivad olla siiski lubatud riikides, kus maisi GA21 kasvatatakse 
(Argentinas, Brasiilias, Kanadas, Jaapanis, Paraguays, Filipiinidel, Lõuna-Aafrikas, 
Ameerika Ühendriikides, Uruguays ja Vietnamis);

N. arvestades, et teave herbitsiidide ja nende metaboliitide jäägi tasemete kohta on 
oluline herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede põhjaliku 
riskihindamise jaoks; arvestades, et herbitsiidide pihustamise jäägid ei kuulu EFSA 
GMO-komisjoni pädevusse; arvestades, et maisi GA21 glüfosaadiga pihustamise mõju 
ei ole hinnatud;

O. arvestades, et liikmesriikidelt ei nõuta imporditavas maisis sisalduva glüfosaadijäägi 
mõõtmist, et tagada jääkide piirnormidest kinnipidamine aastaid 2018, 2019 ja 2020 
hõlmava kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi raames vastavalt komisjoni 
rakendusmäärusele (EL) 2017/6602, ja nad ei pea seda tegema ka aastatel 2019, 2020 
ja 20213; arvestades, et seetõttu ei ole teada, kas imporditavas maisis GA21 sisalduv 
glüfosaadijääk vastab liidus kehtestatud jääkide piirnormidele;

P. arvestades, et maisi GA21 kasvatatakse muu hulgas Argentinas; arvestades, et 
glüfosaadi kasutamise laastav tervisemõju on ulatuslikult dokumenteeritud; 

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 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. märtsi 2018. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 59122 (DAS-59122-7) sisaldavate, sellest 



arvestades, et liit on ühinenud ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, mis hõlmavad 
kohustust vähendada 2030. aastaks oluliselt ohtlikest kemikaalidest ning õhu, vee ja 
pinnase reostamisest ja saastamisest tingitud surma- ja haigusjuhtumite arvu 
(eesmärk 3, osaeesmärk 3.9)1;

Q. arvestades, et liit on pühendunud poliitikavaldkondade arengusidususele, mille 
eesmärk on vähendada vastuolusid ja suurendada koostoimet liidu eri 
poliitikavaldkondade vahel, muu hulgas kaubanduse, keskkonna ja põllumajanduse 
valdkonnas, et toetada arenguriike ja suurendada arengukoostöö tulemuslikkust;

R. arvestades, et EFSA jõudis järeldusele, et kõik peale ühe glüfosaadi tavakultuuridel 
(geneetiliselt muundamata kultuurid) kasutamise viisi kujutasid endast ohtu muudele 
kui tõrjutavatele vabas looduses elavatele maapealsetele selgroogsetele, ning tegi ka 
kindlaks, et mõned glüfosaadi peamised tavakultuuridel kasutamise viisid kujutavad 
endast suurt pikaajalist ohtu imetajatele2; arvestades, et ECHA on liigitanud 
glüfosaadi veeorganismidele avalduva pikaajalise mürgise toimega ainete hulka; 
arvestades, et glüfosaadi kasutamise negatiivne mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja 
keskkonnale on ulatuslikult dokumenteeritud; arvestades, et näiteks ühes 2017. aastal 
Ameerika Ühendriikides tehtud uuringus leiti negatiivne seos glüfosaadikasutuse ja 
täiskasvanud monarhliblikate arvukuse vahel, eriti tiheda põllumajandustegevusega 
piirkondades3;

koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0051);

 – 1. märtsi 2018. aasta 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 (Vastuvõetud tekstid, 
P8_TA(2018)0052);

 – 3. mai 2018. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
pikendatakse geneetiliselt muundatud suhkrupeedist H7-1 (KM-ØØØH71-4) toodetud 
toidu ja sööda turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0197).

2 Komisjoni otsus 2008/280/EÜ, 28. märts 2008, millega lubatakse geneetiliselt 
muundatud maisi GA21 (MON-ØØØ21-9) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 
toodetud kaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 87, 29.3.2008, lk 19).

3 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541. 
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S. arvestades, et uue loa andmine maisi GA21 turule laskmiseks tekitab jätkuvalt 
nõudlust selle kultuuri viljelemiseks kolmandates riikides; arvestades, et – nagu 
eespool nimetatud – geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsete taimede peal 
kasutatakse eeldatavalt (tavapäraste kultuuridega võrreldes) suuremaid ja korduvaid 
herbitsiidiannuseid, kuna need taimed on selleks otstarbeks teadlikult aretatud;

T. arvestades, et liit on ühinenud ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga, mis 
kohustab oma osalisi tagama, et nende jurisdiktsioonis toimuv tegevus ei kahjustaks 
muude riikide keskkonda1; arvestades, et otsus selle kohta, kas anda maisile GA21 uus 
luba või mitte, kuulub liidu jurisdiktsiooni;

U. arvestades, et mitme selektiivse herbitsiidi suhtes tolerantsete geneetiliselt muundatud 
põllumajanduskultuuride aretamise peamine põhjus on umbrohu 
glüfosaadiresistentsuse kiire kasv riikides, kus geneetiliselt muundatud 
põllumajanduskultuuridel on olnud tähtis roll; arvestades, et 2015. aastal oli maailmas 
vähemalt 29 glüfosaadiresistentset umbrohuliiki2;

V. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 
loomatervishoiu komitees 23. aprillil 2018 toimunud hääletuse tulemusel arvamust ei 
esitatud;

W. arvestades, et komisjon on korduvalt mõistnud hukka asjaolu, et alates määruse 
(EÜ) nr 1829/2003 jõustumisest on ta pidanud vastu võtma loa andmise otsuseid ilma 
alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee toetuseta, ning et toimiku tagasisaatmine 
komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis on menetluse puhul üldiselt väga erandlik, 
on geneetiliselt muundatud toidu ja söödaga seotud otsuste puhul muutunud 

1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006. 
2 Lisa G, Liikmesriikide märkused, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/

roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226.
3 Lisa G, Liikmesriikide märkused, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/

roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714. 
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. 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666. 
2 Komisjoni 6. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/660 ELi kooskõlastatud 

mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2018, 2019 ja 2020, et tagada 
vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja 
loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 94, 7.4.2017, 
lk 12). 

3 Komisjoni 9. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/555 ELi kooskõlastatud 
mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2019, 2020 ja 2021, et tagada 
vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja 
loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 92, 10.4.2018, 
lk 6). 

1 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3. 
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. 
1 Artikkel 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03. 
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/. 
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tavapäraseks; arvestades, et sellise praktika on hukka mõistnud ka president Juncker, 
pidades seda ebademokraatlikuks1;

X. arvestades, et Euroopa Parlament lükkas 28. oktoobril 2015 esimesel lugemisel tagasi2 
22. aprilli 2015. aasta seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1829/2003, ning palus komisjonil selle tagasi võtta ja esitada uue ettepaneku;

Y. arvestades, et määruse (EL) nr 182/2011 põhjenduses 14 kinnitatakse, 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 küsimuste puhul, nagu 
tarbijate tervis, toiduohutus ja keskkond;

Z. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1829/2003 on sätestatud, et geneetiliselt muundatud 
toit või sööt ei tohi avaldada kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele ega 
keskkonnale ning et komisjon võtab oma loa pikendamise otsuse koostamisel arvesse 
kõiki liidu õigusaktide asjakohaseid sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega seotud 
õiguspäraseid tegureid;

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

2. on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu on vastuolus liidu õigusega, sest 
see on vastuolus määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks on kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 178/20023 sätestatud 
üldpõhimõtetega luua alus inimeste elu ja tervise, loomade 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 rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

4. kutsub komisjoni üles peatama kõik GMOde loataotluste kohta tehtud 
rakendusotsused, kuni loa andmise menetlust on muudetud, et kõrvaldada puudused 
kehtivas menetluses, mis on osutunud sobimatuks;

5. palub eelkõige komisjonil täita oma kohustusi ÜRO bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni alusel ja peatada kõigi glüfosaaditolerantsete geneetiliselt muundatud 
taimede import;

6. palub komisjonil mitte anda luba ühelegi herbitsiiditolerantsele geneetiliselt 
muundatud taimele, ilma et oleks antud täielik hinnang täiendavate herbitsiidide ja 
nende kaubanduslike valmististega pihustamise jääkidele neid kultuure kasvatavates 
riikides;

7. palub komisjonil täiel määral integreerida täiendavate herbitsiidide ja nende jääkide 

1 Vt näiteks Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärgu avakõnes, mis on lisatud 
järgmisele Euroopa Komisjonile antud poliitikasuunistele (Strasbourg, 15. juuli 2014) 
ja 2016. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus (Strasbourg, 14. september 2016).

2 ELT C 355, 20.10.2017, lk 165.
3 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.



riskihindamine herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede 
riskihindamisse, olenemata sellest, kas geneetiliselt muundatud taim on ette nähtud 
liidus viljelemiseks või impordiks liitu toidu ja söödana; 

8. kordab oma üleskutset jätkata tööd komisjoni ettepanekuga, millega muudetakse 
määrust (EL) nr 182/2011, eesmärgiga tagada muu hulgas, et kui alalise toiduahela ja 
loomatervishoiu komitee ei esita arvamust geneetiliselt muundatud organismide 
heakskiitmise kohta kas kasvatamise või toidus ja söödas kasutamise eesmärgil, võtab 
komisjon ettepaneku tagasi; palub nõukogul jätkata kiiremas korras komisjoni sama 
ettepanekuga tehtavat tööd;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


