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Geneetiliselt muundatud puuvill GHB614× LLCotton25 × MON 15985 
Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2019. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse 
eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud puuvilla GHB614× LLCotton25 
× MON 15985 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule 
laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 
(D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt 
muundatud puuvilla GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 sisaldavate, sellest 
koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D059692/02),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust 
(EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta1, eriti selle artikli 7 
lõiget 3 ja artikli 19 lõiget 3,

– võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 
loomatervishoiu komitees 3. detsembril 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 (EFSA) 7. märtsil 2018. aastal vastu võetud 
ja 20. aprillil 2018. aastal avaldatud arvamust3,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja 

1 ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.
2 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
3 Geneetiliselt muundatud puuvilla GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 hindamine 

toiduks ja söödaks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel (taotlus nr 
EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213. 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213


üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 
kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085, 
2017/0035(COD)),

– 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 11. veebruaril 2011. aastal esitas Bayer CropScience AG kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 5 ja 17 Madalmaade pädevale riiklikule 
asutusele taotluse puuvilla GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ja 
alakombinatsiooni LLCotton25 × MON 15985 sisaldavate, sellest koosnevate või 
sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmiseks (edaspidi 

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); 

 – 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); 



„taotlus“); arvestades, et taotlus hõlmas ka geneetiliselt muundatud puuvilla 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ja alakombinatsiooni LLCotton25 × 
MON 15985 turule laskmist seda sisaldavates või sellest koosnevates toodetes, mis on 
ette nähtud muudeks eesmärkideks kui vaid toiduks ja söödaks, kuid mitte 
viljelemiseks;

B. arvestades, et 7. märtsil 2018 võttis EFSA taotluse kohta vastu soodsa arvamuse;

C. arvestades, et geneetiliselt muundatud puuvillas GHB614 × LLCotton25 × 
MON 15985 tekib valk 2mEPSPS, mis annab tolerantsuse glüfosaati sisaldavate 
herbitsiidide suhtes, valk PAT, mis annab tolerantsuse glüfosinaat-ammooniumil 
põhinevate herbitsiidide suhtes, ning valgud Cry1Ac ja Cry1Ab2, mis kaitsevad 
teatavate liblikaliste taimekahjurite eest; arvestades, et lisaks toodab taim valke 
(NPTII ja AAD), mis annavad antibiootikumiresistentsuse;

D. arvestades, et kuigi puuvillaseemneõli kasutamine inimtoiduks võib olla Euroopas 
suhteliselt piiratud, võib seda leida mitmesugustes toiduainetes, sealhulgas 
salatikastmetes, majoneesis, valikpagaritoodetes, šokolaadivõietes ja 
šokolaadihelvestes1;

E. arvestades, et puuvilla söödetakse loomadele peamiselt puuvillaseemnekoogi või -
jahuna või täisrasvaste puuvillaseemnetena2;

 – 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); 



Täiendavate herbitsiidide jäägid ja koostisosad

F. arvestades, et täiendavate herbitsiidide, käesoleval juhul glüfosaadi ja glüfosinaadi 
kasutamine kuulub herbitsiidiresistentsete taimede kasvatamisel tavalise 
põllumajandustava juurde ning seega on eeldatav, et need puutuvad kokku nii 
suuremate kui ka korduvate doosidega, millega ei kaasne üksnes suuremad jäägid 
saagis ja seega imporditud tootes, vaid need võivad mõjutada ka geneetiliselt 
muundatud taime koostist ja selle põllumajanduslikke näitajaid;

G. arvestades, et alates 1. augustist 2018 ei ole liidus enam lubatud glüfosinaat, kuna see 
on liigitatud reproduktiivtoksiliseks aineks ja kuulub seega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 kehtestatud piirkriteeriumide alla1;

H. 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;

I. arvestades, et üldiselt on EFSA taimekaitsevahendite ja nende jääkide komisjon 
leidnud, et ei saa teha järeldusi geneetiliselt muundatud põllukultuuridele 
glüfosaadivalmististe pihustamise jääkide ohutuse kohta2; arvestades, et lisandid ja 
nende segud, mida kasutatakse pihustamiseks mõeldud kaubanduslikes 
glüfosaadivalmististes, võivad olla toksilisemad kui toimeaine eraldi3;

 – 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 
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); 



J. arvestades, et liit on toksilisuse kartuse tõttu juba kõrvaldanud turult 
polüetoksüleeritud rasvamiinina tuntud glüfosaadi lisaaine; arvestades, et probleemsed 
lisaained ja segud võivad siiski olla lubatud riikides, kus seda geneetiliselt muundatud 
puuvilla kasvatatakse (praegu Jaapanis);

K. arvestades, et teave herbitsiidide ja nende metaboliitide jäägi tasemete kohta on 
hädavajalik herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede põhjaliku 
riskihindamise jaoks; arvestades, et herbitsiidide pihustamise jääke peetakse EFSA 
geneetiliselt muundatud organismide komisjoni pädevusest väljapoole jäävaks; 
arvestades, et geneetiliselt muundatud puuvilla herbitsiididega pihustamise mõju ei ole 
hinnatud, samuti ei ole hinnatud glüfosaadi ja glüfosinaadiga pihustamise 
kumulatiivset mõju;

L. arvestades, et liikmesriigid ei ole õiguslikult kohustatud mõõtma imporditava puuvilla 
glüfosaadi või glüfosinaadi jääke, et tagada aastateks 2019, 2020 ja 2021 ettenähtud 
ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi raames vastavus piirnormidele1; 
arvestades, et kõige viimases EFSA koostatud aruandes Euroopa Liidu toidus 
sisalduvate pestitsiidijääkide kohta, mis põhineb kooskõlastatud mitmeaastase 
kontrolliprogrammi ja liikmesriikide programmide tulemustel, puudub teave puuvilla 
vastavuse kohta mis tahes pestitsiidijääkide piirnormidele2; arvestades, et kõige 
viimaste andmete kohaselt ei ole seega teada, kas geneetiliselt muundatud puuvilla 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 glüfosaadi või glüfosinaadi jäägid vastavad 

 – 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 × 
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);



liidu jääksisalduse piirnormidele;

Toksilise aine gossüpoli esinemine

M. arvestades, et gossüpol on puuvilla looduslikult esinev toksiline koostisosa; 
arvestades, et valgu EPSPS esinemise tõttu võib seda valku sisaldavate geneetiliselt 
muundatud taimede gossüpoli määr olla suurem1; arvestades, et EFSA geneetiliselt 
muundatud organismide komisjon märkis, et geneetiliselt muundatud puuvilla 
GHB614 × LLcotton25 × MON15985 toorpuuvillaseemnete vaba gossüpoli sisaldus 
oli suurem kui selle geneetiliselt muundamata võrdluskultuuril (vastavalt 7200 mg/kg 
ja 6000 mg/kg)2, mis mõlemad on suuremad kui seaduslik piirnorm 5000, mis on 
sätestatud loomatoidu kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/32/EÜ3;

N. arvestades, et 2014. aasta uuringu „Gossypol Toxicity from Cottonseed Products“ 
(Puuvillaseemnete toodete gossüpoli toksilisus) andmetel on kõige levinum toksiline 
mõju loomade puhul isas- ja emaslooma paljunemisvõime vaegus, mis tekitab 
loomakasvatussektori jaoks tõsist majanduslikku kahju, ning immuunfunktsiooni 
häirimine, mis vähendab loomade vastupanuvõimet nakkuste suhtes ning halvendab 
vaktsiinide tõhusust4; arvestades, et EFSA toiduahelas olevate saasteainete komisjon 
on kirjeldanud gossüpoli kui loomatoidus olevat soovimatut ainet5;

O. arvestades, et EFSA geneetiliselt muundatud organismide komisjon märkis, et 
gossüpoli suurem sisaldus geneetiliselt muundatud puuvillast GHB614 × LLcotton25 

 – 30. mai 2018. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, 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 (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);

 – 24. oktoobri 2018. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, 
millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi NK603 × MON 810 (MON-
ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud 
toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0416);

 – 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 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0417).

1 EFSA arvamus, lk 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
2 EFSA arvamus lk 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213


× MON15985 pärinevates puuvillaseemnetes võrreldes geneetiliselt muundamata 
võrdluskultuuriga „ei põhjusta tegelikkuses ohtu loomade ja inimeste tervisele, kuna i) 
vaba gossüpoli maksimumsisaldus on reguleeritud Euroopa õigusaktidega ning ii) 
pleegitatud ja rafineeritud puuvillaseemneõli ja puuvillaseemnetest toodetud jahu, 
mida inimesed võivad vahetult tarbida, on sisuliselt gossüpolist vabad“1; arvestades, et 
EFSA ei hinnanud puuvillaõli (mis on ette nähtud inimtoiduna tarbimiseks) ega 
puuvillajahu (mis on ette nähtud loomatoiduks), nagu soovitati kehtivas OECD 
konsensusdokumendis, mis käsitleb arvamusi uute taimesortide koostise kohta; 
arvestades, et avaldus, mille kohaselt kehtivad gossüpoli suhtes liidu õigusaktide 
kohased seaduslikud piirangud, ei anna piisavat kinnitust selle kohta, et geneetiliselt 
muundatud puuvill GHB614 × LLcotton25 × MON15985 on tarbimiseks ohutu;

Cry-valgud ja seos allergiliste reaktsioonidega

P. arvestades, et puuvillas GHB614 × LLcotton25 × MON15985 tekib kaks Bt-toksiini 
(Cry1Ac ja Cry1Ab2 valgud), mis kaitsevad seda teatavate liblikaliste taimekahjurite 
eest; arvestades, et kuigi Cry1 valkudel on tuvastatud adjuvandi omadused, mis 
tähendab, et need võivad tugevdada muude toiduainete allergeenilisi omadusi, ei ole 
EFSA seda analüüsinud;

Q. arvestades, et 2017. 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-
toksiinidega2; arvestades, et seda EFSA ei uurinud;

 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

2 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 .

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666. 
1 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).

2 Euroopa Liidu 2016. aasta aruanne toidus sisalduvate pestitsiidijääkide kohta 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348.

1 https://www.testbiotech.org/node/2209 lk 2.
2 EFSA arvamus lk 14, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivis 2002/32/EÜ 

loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10) 
kehtestatakse puuvillaseemnetes (söödamaterjalina) sisalduva gossüpoli piirmäär 5000 
mg/kg. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-
20131227&from=ES.

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/. 
5 EFSA arvamus, lk 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
1 EFSA arvamus, lk 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
https://www.testbiotech.org/node/2209
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/


Antibiootikumiresistentsus

R. arvestades, et GHB614 × LLcotton25 × MON15985 toodab valke (NPTII ja AAD), 
mis põhjustavad antibiootikumiresistentsust; arvestades, et NPT11 annavad 
resistentsuse neomütsiini ja kanamütsiini suhtes; arvestades, et AAD annab 
resistentsuse streptomütsiini suhtes; arvestades, et WHO on liigitanud kõik need 
antimikroobikumid äärmiselt olulisteks1;

S. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ2 artikli 4 lõikes 2 
nõutakse, et keskkonnariski hindamisel pööratakse erilist tähelepanu GMOdele, mis 
sisaldavad geene, milles avaldub resistentsus inim- või veterinaarmeditsiinis 
kasutatavate antibiootikumide suhtes ning et üldine eesmärk on selgitada välja ja järk-
järgult kõrvaldada antibiootikumiresistentsuse markerid, mis võivad kahjustada 
inimeste tervist ja keskkonnaohutust;

T. arvestades, et EFSA geneetiliselt muundatud organismide komisjon uuris 2004. aasta 
arvamuses antibiootikumiresistentsuse markergeenide kasutamist valitud 
transgeensetes taimedes, tingituna kahtlustest, et selliste markergeenide kasutamine 
võib geeni ülekandumise tõttu geneetiliselt muundatud taimedelt bakteritele tekitada 
inimestes ja loomades suurema antibiootikumiresistentsuse; 

U. arvestades, et selle 2004. aasta arvamuse kohaselt kuulub AAD geen 
antibiootikumiresistentsuse markergeenide II rühma, mis „peaksid piirduma 
väliuuringutega ega tohiks esineda turule viidavates geneetiliselt muundatud 
taimedes“3;

Liikmesriikide pädevate asutuste märkused

V. arvestades, et pädevad asutused esitasid kolme kuu pikkuse konsultatsiooniperioodi 
vältel palju kriitilisi märkusi, mis hõlmasid eelnimetatud probleeme, kuid ei piirdunud 
nendega4;

Demokraatia puudumine otsustusprotsessis

W. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 
loomatervishoiu komitees 3. detsembril 2018 toimunud hääletuse tulemusel arvamust 
ei esitatud, mis tähendab, et loa andmist ei toetatud liikmesriikide kvalifitseeritud 
häälteenamusega;

X. 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 

1 lk 21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-
eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1. 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ 
geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu 
direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1). 

3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48. 
4 Vt lisa G, liikmesriikide märkused 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?ques
tion=EFSA-Q-2018-00147. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
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http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147


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 võtnud loa andmise otsused vastu 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 president Jean-Claude Juncker on selle tava mitmel korral hukka 
mõistnud, pidades seda ebademokraatlikuks1;

Y. arvestades, et Euroopa Parlament lükkas 28. oktoobril 2015 esimesel lugemisel2 tagasi 
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. palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

3. palub komisjonil mitte anda luba importida toidu ja söödana kasutamiseks ühtegi 
geneetiliselt muundatud taime, mis on muudetud tolerantseks herbitsiidi suhtes, mille 
kasutamine ei ole liidus lubatud, käesoleval juhul glüfosinaat;

4. palub komisjonil mitte anda luba herbitsiiditolerantsetele geneetiliselt muundatud 
taimedele, ilma et oleks antud täielik hinnang täiendavate herbitsiidide, metaboliitide 
ja kaubanduslike valmististe pihustamisjääkidele neid kultuure kasvatavates riikides;

5. palub komisjonil integreerida täielikult täiendavate herbitsiidide kasutamise ja nende 
jääkide riskihindamine herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede 
riskihindamisse, olenemata sellest, kas geneetiliselt muundatud taim on ette nähtud 
viljelemiseks liidus või importimiseks liitu toiduks ja söödaks;

6. kutsub komisjoni üles mitte andma luba ühelegi antibiootikumiresistentsete geenidega 
geneetiliselt muundatud taimele;

7. kordab, et on kohustunud edendama tööd komisjoni ettepanekuga, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 182/2011; palub nõukogul jätkata viivitamata tööd, mis 
on seotud selle komisjoni ettepanekuga;

8. 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;

9. kutsub komisjoni üles võtma tagasi ettepanekud GMOde lubamise kohta, kui alaline 
toiduahela ja loomatervishoiu komitee ei ole esitanud arvamust, olgu tegemist 
viljelemise või toiduks ja söödaks kasutamisega;

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

2 ELT C 355, 20.10.2017, lk 165.



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


