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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

geneetiliselt muundatud organisme käsitlevate ELi õigusaktide, eelkõige direktiivi 
2001/18/EÜ ja määruste (EÜ) nr 1829/2003 ja 1830/2003 rakendamise kohta
(2008/2306(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 
2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 
1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 
1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja 
märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda 
jälgitavust3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise 
kohta4;

– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2007. aasta teist aruannet nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile liikmesriikide kogemuste kohta geneetiliselt muundatud organismide 
turuleviimisel vastavalt direktiivile 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide 
tahtliku keskkonda viimise kohta (KOM(2007)0081);

– võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2006. aasta aruannet nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile geneetiliselt muundatud toitu ja sööta käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 rakendamise kohta (KOM(2006)0626);

– võttes arvesse komisjoni 17. septembri 2008. aasta aruannet nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile määruse (EÜ) nr 1830/2003 (milles käsitletakse geneetiliselt muundatud 
organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest 
valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 
2001/18/EÜ) rakendamise kohta (KOM(2008)0560);

– võttes arvesse nõukogu 4. detsembril 2008. aastal vastuvõetud järeldusi;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2009),

                                               
1 EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.
2 ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.
3 ELT L 268, 18.10.2003, lk 24.
4 ELT L 143, 30.4.2004, lk 56. 
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A. arvestades, et EL on kehtestanud ettevaatusprintsiibil põhineva tervikliku õigusliku 
raamistiku geneetiliselt muundatud organismide kohta; arvestades, et EL peaks nüüd 
keskenduma selle õigusliku raamistiku rakendamisele; 

B. arvestades, et kõik liikmesriigid on direktiivi 2001/18/EÜ nüüdseks siseriiklikesse 
õigusaktidesse üle võtnud;

C. arvestades, et geneetiliselt muundatud organismidele on direktiivi 2001/18/EÜ alusel 
antud vähem kui kümme luba ja määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel vähem kui kümme 
luba; arvestades, et kõnealused load puudutavad eranditult geneetiliselt muundatud 
organismide importi, mitte nende kasvatamist;

D. arvestades, et 1998. aastast alates ei ole ühegi geneetiliselt muundatud organismi 
kasvatamiseks antud luba ei direktiivi 2001/18/EÜ ega määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel; 

E. arvestades, et praegu on ELis antud luba veidi vähem kui 30 GMO-tootele; nende hulka 
kuuluvad puuvill, mais, raps, biomass, sojauba ja suhkrupeet, kusjuures luba on antud 
peaaegu eranditult toodete või nendest valmistatud saaduste impordiks;

F. arvestades, et ELi tugevus seisneb kvaliteetse põllumajanduse võimes pakkuda 
kvaliteetseid tooteid; arvestades, et seda tugevust tuleb konsolideerida;

G. arvestades, et ELile on väga oluline kaitsta oma bioloogilist mitmekesisust;

H. arvestades, et vastavalt Eurobaromeetri eriuuringule, mis avaldati 2008. aasta märtsis, on 
58 % Euroopa elanikkonnast vastu geneetiliselt muundatud organismide kasutamisele 
põllumajanduses, samas kui 21 % toetab nende kasutamist; 

I. arvestades, et geneetiliselt muundatud organismid, eriti nende kasvatamine, tekitavad 
vaidlusi ja tõstatavad küsimusi nii ühiskonnas kui ka teadusringkondades; arvestades, et 
ühiskond suhtub geneetiliselt muundatud organismidesse sageli väga emotsionaalselt, mis 
ei tugine ilmtingimata teaduslikele alustele; 

J. arvestades, et liikmesriigid peaksid geneetiliselt muundatud organismide küsimuses 
tegema omavahel tihedamat koostööd; arvestades, et liikmesriigid peaksid selle küsimuse 
lahendama pigem praktiliselt ja ratsionaalselt, mitte poliitiliselt,

Lubade andmise kord

1. rõhutab vajadust suurendada läbipaistvust Euroopa ja riiklikul tasandil, eriti keskkonna- ja 
tervishoiumõõtme puhul, et parandada kodanike usaldust lubade andmise korra vastu;

2. märgib, et ELi lubade andmise kord seisab silmitsi oluliste viivitustega ning praegu on 
menetluses enam kui 50 loataotlust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 
kõnealuseid põhjendamata viivitusi välditakse;

3. juhib tähelepanu, et lubade andmisel ei ole ei regulatiivkomitees ega nõukogus kunagi 
saavutatud kvalifitseeritud häälteenamust kas poolt või vastu ning et lõpuks võtab otsuse 
loa andmise kohta vastu komisjon; seetõttu nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nad 
suurendaksid oma vastutust kõnealuse olukorra vältimiseks;
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Keskkonnaohu hindamise ühtlustamine

4. rõhutab vajadust geneetiliselt muundatud organismide keskkonnaohu hindamise tavade ja 
meetodite täiendava ühtlustamise järele, eelkõige seetõttu, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 
kohaselt ei ole keskkonnamõju hindamine tsentraliseeritud, vaid selleks annab 
liikmesriigile volituse Euroopa Toiduohutusamet;

5. rõhutab vajadust arendada edasi keskkonnaohu hindamist, eelkõige seoses mõjuga 
mittesihtliikidele, võimalike pikaajaliste mõjudega ning samuti võimalike tagajärgedega, 
mis on tingitud muutustest herbitsiidide kasutamises herbitsiidikindlate geneetiliselt 
muundatud taimede tõttu;

6. tervitab Euroopa Toiduohutusameti keskkonnamõju hindamist käsitlevate suuniste 
käimasolevat läbivaatamist, mida palus komisjon; rõhutab, et kõnealuse läbivaatamise 
raames on oluline võtta arvesse eespool mainitud aspekte;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles andma kõnealustele suunistele normatiivse staatuse;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusamet teeksid tihedamat koostööd; 
rõhutab vajadust parandada liikmesriikide kaasamist riskihindamisprotsessi; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles suurendama Euroopa Toiduohutusametile eraldatavaid 
rahalisi vahendeid ja inimressursse;

Sotsiaal-majanduslikud kriteeriumid

9. rõhutab vajadust võtta riskihindamisel arvesse sotsiaal-majanduslikke kaalutlusi, näiteks 
võimalikku kasu või kahju põllumajandustootjatele, tarbijatele, kogu ühiskonnale, 
Euroopa põllumajandusele ja mitmesugustele majandussektoritele (näiteks toiduained);

10. võtab teadmiseks olemasoleva võimaluse võtta praeguse lubade andmise korra alusel 
arvesse teisi õigustatud tegureid; on seisukohal, et sotsiaal-majanduslikke kaalutlusi tuleb 
arvesse võtta nagu teisigi õigustatud tegureid; 

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama ELi tasandil välja metoodilise raamistiku, et 
määrata kindlaks asjaomased sotsiaal-majanduslikud kriteeriumid;

Teave

12. rõhutab vajadust parandada märgatavalt avalikku teavet; kutsub liikmesriike ja komisjoni 
üles algatama teabekampaaniaid, et parandada üldsuse teadlikkust ja mõistmist, selleks et 
võimaldada kodanikel teha teadlikke valikuid;

13. rõhutab selle olulisust, et meedia vahendusel üldsusele pakutav teave geneetiliselt 
muundatud organismide kohta tugineb teaduslikele alustele;

Samaaegsus

14. rõhutab vajadust tagada põllumajandustootjatele ja tarbijatele tõhus valikuvabadus 
tavapäraste, mahepõllundus- ja geneetiliselt muundatud toodete vahel;
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15. märgib, et 2005. aastal kasvatati geneetiliselt muundatud maisi ELis ligikaudu 55 000 
hektaril ja 2008. aastal enam kui 100 000 hektaril, mis moodustas 1,19 % maisi 
kasvatamise üldpindalast ELis; märgib, et praegu kasvatatakse ELis ainsa geneetiliselt 
muundatud taimena maisi MON810;

16. märgib, et mõned liikmesriigid on vastavalt direktiivi 2001/18/EÜ artikli 26a lõikele 1 
võtnud vastu riiklikud samaaegsusmeetmed; kutsub komisjoni üles võtma võimalikult 
kiiresti vastu aruande edusammude kohta riiklike samaaegsusmeetmete rakendamisel;

17. on seisukohal, et samaaegse viljelemise eeskirjades tuleks kehtestada selged sätted 
vastutuse kohta;

18. on seisukohal, et samaaegse viljelemise eeskirjades tuleks arvestada ka mesinikega;

19. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole samaaegsusmeetmeid veel vastu võtnud, 
võtaksid kõnealused meetmed viivitamata vastu;

20. on siiski veendunud, et samaaegse viljelemise eeskirju on ELi tasandil vaja täiendavalt 
ühtlustada;

Märgistamise piirnormid seemnete puhul

21. tunneb sügavat muret, et ei ole kehtestatud konkreetseid märgistamise piirnorme 
geneetiliselt muundatud seemnete olemasolu puhul muundamata seemnete hulgas;

22. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks direktiivi 2001/18/EÜ artikli 21 lõike 2 alusel 
kõnealused piirnormid viivitamata vastu; 

23. on seisukohal, et kõnealused piirnormid tuleks kehtestada võimalikult madalal tasemel;

GMO-vabad piirkonnad 

24. märgib olemasolevat võimalust võtta tundlike piirkondade puhul praeguse lubade andmise 
korra alusel erimeetmeid, muu hulgas keelata kõnealuste geneetiliselt muundatud 
organismide kasvatamine keskkonnaohu hindamise alusel, mis tugineb teaduslikele 
andmetele;

25. märgib, et GMO-vabad piirkonnad võib samuti kehtestada vabatahtlike kokkulepete abil 
kõigi ettevõtjate vahel kindlaksmääratud piirkonnas;

26. rõhutab, et lisaks nimetatud võimalustele tuleb liikmesriikidele anda õigus täielikult 
keelata piiratud geograafilistel aladel, näiteks Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel aladel, 
geneetiliselt muundatud organismide kasvatamine;

27. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles selgitama GMO-vabade piirkondade juriidilist 
määratlust;

o o

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