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Loa andmine geneetiliselt muundatud maisile MON 87427 × MON 89034 × 
1507 × MON 88017 × 59122 
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2018. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse 
eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest 
toodetud tooteid ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks, kolm 
või neli MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 ühekordset 
transformatsiooni, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/366/EL (D058361/01 
– 2018/2873(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse lasta turule 
geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 
59122 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid ja geneetiliselt 
muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 87427, 
MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 ühekordset transformatsiooni, ning millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/366/EL,

– 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 11. septembril 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 (EFSA) 28. juunil 2017. aastal vastu võetud 

1 ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.
2 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.



ja 1. augustil 2017. aastal avaldatud arvamust1,

– 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 andmisele2,

1 Teaduslik arvamus äriühingu Monsanto Company esitatud taotluse 
(EFSA-GMO-BE-2013-118) kohta saada luba geneetiliselt muundatud maisi 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja selle 
alakombinatsioonide (päritolust olenemata) toiduks ja söödaks kasutamiseks, 
importimiseks ja töötlemiseks määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel, EFSA Journal, 
köide 15, nr 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921 

2 – 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). 

 – 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 (ELT C 215, 19.6.2018, lk 76). 

 – 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 toodete turule laskmist 
(ELT C 215, 19.6.2018, lk 80). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921


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

– võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A. arvestades, et 26. novembril 2013. aastal esitas Monsanto Europe S.A./N.V. Monsato 
Company nimel kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 15 ja 17 Belgia 
pädevale riiklikule asutusele taotluse geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × 
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 
valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmiseks (edaspidi: taotlus); 
arvestades, et nimetatud taotlus hõlmas ka geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 sisaldavate või sellest koosnevate 
toodete (mis on ette nähtud muudeks kasutusviisideks kui toiduks ja söödaks 
kasutamine, välja arvatud viljelemiseks) turule laskmist;

B. arvestades, et lisaks hõlmas taotlus selliste toodete turule laskmist, mis koosnevad või 
on valmistatud geneetiliselt muundatud maisis MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 
MON 88017 × 59122 esinevate ühekordsete transformatsioonide 
25 alakombinatsioonist või sisaldavad neid; arvestades, et 12 neist 
alakombinatsioonidest on juba loa saanud; arvestades, et komisjoni rakendusotsus 
maisi lubamiseks hõlmab 14 alakombinatsiooni;

 – 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 seemned 
(ELT C 215, 19.6.2018, lk 70). 

 – 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemned 
(ELT C 215, 19.6.2018, lk 73).  
– 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 
(ELT C 215, 19.6.2018, lk 83). 

 – 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 
(ELT C 298, 23.8.2018, lk 34). 

 – 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 
(ELT C 307, 30.8.2018, lk 71). 

 – 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 (ELT C 307, 30.8.2018, lk 67). 

 – 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 



C. arvestades, et Monsanto Europe S.A./N.V., juba loa saanud 12 alakombinatsioonist 
ühe, alakombinatsiooni MON 89034 × MON 88017 loa hoidja, taotles, et komisjon 
tühistaks otsuse 2011/366/EL ja lisaks selle otsuse komisjoni otsuse 
reguleerimisalasse; arvestades, et see taotlus rahuldati; arvestades, et sellise 
lähenemise õiguspärasus on küsitav;

D. arvestades, et EFSA võttis 28. juunil 2017 kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 
artiklitega 6 ja 18 vastu positiivse arvamuse1, mis on seotud viie transformatsiooni 
komplektiga maisiga, varem hinnatud alakombinatsioonidega ja ülejäänud 
alakombinatsioonidega;

E. arvestades, et EFSA tunnistab, et ühegi 14 alakombinatsiooni kohta pole konkreetseid 
andmeid esitatud; arvestades, et paljusid neist pole veel loodudki; arvestades, et EFSA 
järeldab sellele vaatamata, et kõik alakombinatsioonid on eeldatavalt sama ohutud kui 
viie transformatsiooni komplektiga mais;

F. arvestades, et toksikoloogiauuringuid ei ole tehtud ning mitte ühtegi loomuuringut, 
mis oleks käsitlenud geneetiliselt muundatud maisi MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 ja 59122 või nende alakombinatsioonidega toitmist / söötmist, ei 
esitatud2;

G. arvestades, et kaks asjaomast maisisorti ekspresseerivad valke, mis annavad 
tolerantsuse glüfosinaatammooniumipõhiste herbitsiidide suhtes3; arvestades, et 
glüfosinaat on klassifitseeritud reproduktiivtoksiliseks ning seetõttu kehtivad selle 
suhtes määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud välistamiskriteeriumid; arvestades, et 

Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta (ELT C 337, 20.9.2018, lk 54). 

 – 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 (ELT C 346, 27.9.2018, lk 55). 

 – 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 (ELT C 346, 27.9.2018, lk 60). 

 – 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 (ELT C 346, 27.9.2018, lk 122). 

 – 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 (ELT C 346, 27.9.2018, lk 127). 

 – 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 × 



glüfosinaadi luba kaotas kehtivuse 31. juulil 20181;

H. arvestades, et kaks asjaomast maisisorti ekspresseerivad valke, mis annavad 
tolerantsuse glüfosaadipõhiste herbitsiidide suhtes; arvestades, et Rahvusvaheline 
Vähiuurimiskeskus – Maailma Terviseorganisatsiooni vähiuuringutele 
spetsialiseerunud keskus – liigitas 20. märtsil 2015 glüfosaadi tõenäoliselt inimestele 
kantserogeenseks aineks2;

I. arvestades, et geneetiliselt muundatud maisi MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 ja 59122 liitu impordi lubamine suurendab eeldatavalt selle viljelust 
mujal, näiteks Mehhikos ja Lõuna-Koreas, ning vastavalt kasvab 
glüfosinaatammooniumipõhiste või glüfosaadipõhiste herbitsiidide kasutus;

J. arvestades, et neli asjaomast maisisorti ekspresseerivad Cry valke, mis on Bt valgud 
(saadud mikroorganismist Bacillus thuringiensis) ning annavad resistentsuse teatavate 
kahjurliblikaliste ja mardikaliste taimekahjurite suhtes;

K. arvestades, et geneetiliselt muundatud Bt taimede igas rakus – sealhulgas inimeste ja 
loomade poolt söödavates osades – tekib kogu taime eluea jooksul insektitsiidne 
toksiin; arvestades, et loomade söötmiskatsed näitavad, et geneetiliselt muundatud 
Bt taimedel võib olla toksiline mõju3; arvestades, et on tõestatud, et geneetiliselt 
muundatud taimedes sisalduv Bt toksiin erineb märgatavalt looduslikult esinevast 
Bt toksiinist4;

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 (ELT C 346, 27.9.2018, lk 133). 

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

 – 30. mai 2018. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 1507 (MON-ØØØ21-9) sisaldavate, 
sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt 



L. arvestades, et endiselt tekitab muret sihtliikide resistentsus Cry proteiinide suhtes, mis 
võib kaasa tuua kahjurite tõrjetavade muutumise riikides, kus seda viljeletakse;

M. arvestades, et liikmesriigid esitasid kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul palju 
kriitilisi märkusi; arvestades, et need märkused puudutasid muu hulgas järgmist: 
puudulikud katseplaanid, puuduvad uuringud, näiteks toitaineline hindamine või 
närilistel läbi viidav 90-päevane söötmise uuring; puuduvad või ebapiisavad andmed, 
nt seoses sündmuste kombinatsiooniga seonduva mõjuga või kaheksa valgu võimaliku 
koostoimega, mis võivad põhjustada soovimatut mõju; taotleja valed eeldused, näiteks 
suu kaudu manustatud DNA lagunemise kohta seedekulglas; osaliselt puuduv 
keskkonnariski hindamine ja ebapiisav keskkonnaseire kava1;

N. arvestades, et sõltumatud uuringud tõstatavad samuti probleeme, mis on seotud suurte 
lünkadega võrdlusanalüüsis, tõsiste lünkadega seoses puuduva 
toksikoloogiahinnanguga, allergeensuse hindamise ebaselgete tulemustega, 
kombineeritud mõju puuduliku arvestamisega ning vigase keskkonnariski 
hindamisega2;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0221).

 – 30. mai 2018. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse selliste toodete turule laskmist, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud 
maisi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 või geneetiliselt muundatud maisi, milles 
on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni, 
koosnevad sellest või on sellest toodetud, ja millega tunnistatakse kehtetuks 
otsused 2009/815/EÜ, 2010/428/EL ja 2010/432/EL vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0222).

1 EFSA GMO komisjon (EFSA geneetiliselt muundatud organismide komisjon), 2017, 
teaduslik arvamus äriühingu Monsanto Company esitatud taotluse 
(EFSA-GMO-BE-2013-118) kohta saada luba maisi MON 87427 × MON 89034 × 
1507 × MON 88017 × 59122 ja selle alakombinatsioonide (päritolust olenemata) 
toiduks ja söödaks kasutamiseks, importimiseks ja töötlemiseks määruse (EÜ) 
nr 1829/2003 alusel. EFSA Journal 2017;15(8):4921, lk 32: 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921


O. arvestades, et kõigist neist mureküsimustest hoolimata ei pidanud EFSA vajalikuks 
teostada geneetiliselt muundatud maisist MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 ja 59122 ning selle alakombinatsioonidest saadud toidu/sööda üle mingit 
turustamisjärgset järelevalvet;

P. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 
loomatervishoiu komitees 11. septembril 2018 toimunud hääletuse tulemusel arvamust 
ei esitatud; arvestades, et 14 liikmesriiki hääletasid vastu, samal ajal kui ainult 
11 hääletas poolt ja kolm jäi erapooletuks;

Q. arvestades, et komisjon mõistis nii oma 22. aprillil 2015 esitatud seadusandliku 
ettepaneku (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide 
võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kasutamist või see keelata) seletuskirjas kui ka 14. veebruaril 2017 esitatud 
seadusandliku ettepaneku (millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011) 
seletuskirjas hukka asjaolu, et pärast määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumist on 
komisjon loa andmise otsused vastu võtnud ilma liikmesriikide komitee toetava 
arvamuseta, ja et toimiku tagasisaatmine komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis 
oli varem kogu menetluse puhul väga erandlik, on geneetiliselt muundatud toiduainete 
ja loomasööda lubamist käsitlevate otsuste langetamisel muutunud tavapäraseks; 
arvestades, et komisjoni president Jean-Claude Juncker on sellist tava juba mitmel 
korral ebademokraatlikuks nimetanud ja hukka mõistnud1;

R. arvestades, et Euroopa Parlament lükkas 28. oktoobril 2015 esimesel lugemisel tagasi2 

2 Mida kinnitati eespool osutatud EFSA arvamuses (EFSA Journal 2017;15(8):4921).
3 Mais MON-87427-7 ekspresseerib valku CP4 EPSPS, mis annab tolerantsuse 

glüfosaadipõhiste herbitsiidide suhtes; mais MON-89Ø34-3 ekspresseerib valke 
Cry1A.105 ja Cry2Ab2, mis annavad kaitse teatavate kahjurliblikaliste eest; mais 
DAS-Ø15Ø7-1 ekspresseerib valku Cry1F, mis kaitseb maisi teatavate 
kahjurliblikaliste eest, ja valku PAT, mis annab tolerantsuse 
glüfosinaatammooniumipõhiste herbitsiidide suhtes; mais MON-88Ø17-3 
ekspresseerib muundatud valku Cry3Bb1, mis kaitseb seda maisi teatavate 
mardikaliste taimekahjurite eest, ja valku CP4 EPSPS, mis annab sellele tolerantsuse 
glüfosaadipõhiste herbitsiidide suhtes; mais DAS-59122-7 ekspresseerib valke 
Cry34Ab1 ja Cry35Ab1, mis kaitsevad maisi teatavate mardikaliste taimekahjurite 
eest, ja valku PAT, mis annab tolerantsuse glüfosinaatammooniumipõhiste 
herbitsiidide suhtes.

1 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

2 Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse monograafiad (IARC Monographs), köide 112: 
evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20. märts 2015: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

3 Vt näiteks El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, 
„Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically 
Modified Corn“ (Ajeeb YG). Journal of American Science, 2012; 8(9), lk 1117–1123: 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_
Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG


22. aprilli 2015. aasta seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1829/2003, ning palus komisjonil selle tagasi võtta ja esitada uue ettepaneku;

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 178/20021 sätestatud 
üldpõhimõtetega luua alus inimeste elu ja tervise, loomade tervise ja heaolu, 
keskkonna ja tarbijate huvide kõrgel tasemel kaitse tagamiseks seoses geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kasutamisega, tagades samal ajal ka siseturu tõhusa 
toimimise;

3. leiab konkreetsemalt, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu on vastuolus üldiste 
toidualaste õigusnormide põhimõtetega, nagu on sätestatud määruses (EÜ) 
nr 178/2002, et kiita heaks sordid, mille kohta ei ole esitatud ohutusandmeid, mida ei 
ole veel katsetatud või mis ei ole isegi veel loodud;

4. palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

5. kutsub komisjoni üles peatama rakendusotsuste vastuvõtmise geneetiliselt muundatud 
organismide loataotluste kohta, kuni loa andmise korda on muudetud, et kõrvaldada 
puudused kehtivas korras, mis on osutunud ebapiisavaks;

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

4 Székács A., Darvas B., „Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control“, 
Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (toim.), Advanced Technologies for Managing 
Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012; lk 195–230: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

1 Vt EFSA küsimuste loetelu, küsimuse nr EFSA-Q-2013-00926 G lisa, 
 kättesaadav aadressil: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1 
2 Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotechi kommentaar teaduslikule arvamusele 

äriühingu Monsanto Company esitatud taotluse (EFSA-GMO-BE-2013-118) kohta 
saada luba maisi MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja selle 
alakombinatsioonide (päritolust olenemata) toiduks ja söödaks kasutamiseks, 
importimiseks ja töötlemiseks määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel, kättesaadav 
aadressil: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON
%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x
%2059122.pdf 

1 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.
1 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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