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Muudatusettepanek 10
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Muudatusettepanek 11
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
-
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Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the "renationalisation" of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Muudatusettepanek 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Sellel ettepanekul on mitmeid puudusi (vt Euroopa Parlamendi õigusteenistuse ja nõukogu 
õigusteenistuse õiguslikke arvamusi). Ettepanek ei kujuta endast piisavat vastust nõukogu 
2008. aasta järeldustele, mida on vaja täiel määral rakendada, ning ettepanek ei takista tava-
ja mahepõllunduskultuuride saastumist.



AM\861210ET.doc 5/76 PE460.799v02-00

ET

Muudatusettepanek 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
märtsi 2001. aasta direktiivis 2001/18/EÜ 
(geneetiliselt muundatud organismide 
tahtliku keskkonda viimise kohta ja 
nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta 
määruses (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kohta) on 
sätestatud geneetiliselt muundatud 
organismide (GMO) lubamise terviklik 
õiguslik raamistik, mida kohaldatakse 
GMOde suhtes, mis on ette nähtud 
kasvatamiseks kogu ELi piires, ning samuti 
seemnete ja muu taimede 
paljundusmaterjali suhtes (edaspidi 
„kasvatamiseks ettenähtud GMOd”).

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
märtsi 2001. aasta direktiivis 2001/18/EÜ 
(geneetiliselt muundatud organismide 
tahtliku keskkonda viimise kohta ja 
nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta 
määruses (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kohta) on 
vastavalt ettevaatuspõhimõttele sätestatud 
geneetiliselt muundatud organismide 
(GMO) lubamise terviklik õiguslik 
raamistik, mida kohaldatakse GMOde 
suhtes, mis on ette nähtud kasvatamiseks 
kogu ELi piires, ning samuti seemnete ja 
muu taimede paljundusmaterjali suhtes 
(edaspidi „kasvatamiseks ettenähtud 
GMOd”).

Or. en

Selgitus

Aluslepingu alusel tuleks ELi keskkonnaalaste meetmete võtmisel lähtuda ennetavate 
meetmete vajalikkuse põhimõttest. Kui mingi tegevus põhjustab ohtu inimtervisele ja 
keskkonnale, tuleks võtta ettevaatusmeetmeid.

Muudatusettepanek 14
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad (2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
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kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse ohuhindamise enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks. 
Selle lubade andmise korra eesmärk on 
tagada inimeste elu ja tervise, loomade 
tervise ja heaolu ning keskkonna ja 
tarbijate huvide kaitse, tagades samal ajal 
siseturu tõhusa toimimise.

kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse ohuhindamise enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks, 
võttes vastavalt direktiivi 2001/18/EÜ II 
lisale arvesse otsest, kaudset, kohest mõju 
ja viitmõju ning kumulatiivseid pikaajalisi 
mõjusid inimtervisele ja keskkonnale. 
Selle lubade andmise korra eesmärk on 
tagada inimeste elu ja tervise, loomade 
tervise ja heaolu ning keskkonna ja 
tarbijate huvide kaitse, tagades samal ajal 
siseturu tõhusa toimimise.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse ohuhindamise enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks. 
Selle lubade andmise korra eesmärk on 
tagada inimeste elu ja tervise, loomade 
tervise ja heaolu ning keskkonna ja 
tarbijate huvide kaitse, tagades samal ajal 
siseturu tõhusa toimimise.

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse inimtervisele ja keskkonnale 
avalduva otsese ja kaudse ohu hindamise 
lühikeses ja pikas perspektiivis enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks. 
Selle lubade andmise korra eesmärk on 
tagada inimeste elu ja tervise, loomade 
tervise ja heaolu ning keskkonna ja 
tarbijate huvide kaitse, tagades samal ajal 
siseturu tõhusa toimimise.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse ohuhindamise enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks. 
Selle lubade andmise korra eesmärk on 
tagada inimeste elu ja tervise, loomade 
tervise ja heaolu ning keskkonna ja 
tarbijate huvide kaitse, tagades samal ajal 
siseturu tõhusa toimimise.

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse otseste ja kaudsete ohtude 
hindamise lühikeses ja pikas perspektiivis
enne, kui antakse luba nende liidu turule 
viimiseks. Selle lubade andmise korra 
eesmärk on tagada inimeste elu ja tervise, 
loomade tervise ja heaolu ning keskkonna 
ja tarbijate huvide kaitse, tagades samal 
ajal siseturu tõhusa toimimise.

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse ohuhindamise enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks. 
Selle lubade andmise korra eesmärk on 
tagada inimeste elu ja tervise, loomade 
tervise ja heaolu ning keskkonna ja 
tarbijate huvide kaitse, tagades samal ajal 
siseturu tõhusa toimimise.

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse ohuhindamise enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks. 
Selle lubade andmise korra eesmärk on 
tagada inimeste elu ja tervise, loomade 
tervise ja heaolu ning keskkonna ja 
tarbijate huvide kaitse, ning arvestada 
kodanike eetiliste ja ühiskondlike 
kaalutlustega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigis omaks võetud eetikapõhimõtete järgimine on eriti oluline. Kuna õiguslikku alust 
on muudetud ja selleks on nüüd ELi toimimise lepingu artikkel 192, on siseturu tõhusa 
toimimise mainimine muutunud kehtetuks.
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Muudatusettepanek 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse ohuhindamise enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks. 
Selle lubade andmise korra eesmärk on 
tagada inimeste elu ja tervise, loomade 
tervise ja heaolu ning keskkonna ja 
tarbijate huvide kaitse, tagades samal ajal 
siseturu tõhusa toimimise.

(2) Nende õigusaktide kohaselt peavad 
kasvatamiseks ettenähtud GMOd läbima 
individuaalse ohuhindamise enne, kui 
antakse luba nende liidu turule viimiseks. 
Vastavalt keskkonnanõukogu 4. detsembri 
2008. aasta istungil vastu võetud 
järeldustele tuleks ohuhindamist 
tõhustada, võttes eelkõige paremini 
arvesse piirkondlikke ja kohalikke olusid 
Euroopa Toiduohutusameti poolse 
hindamise kontekstis. Selle lubade 
andmise korra eesmärk on tagada inimeste 
elu ja tervise, loomade tervise ja heaolu 
ning keskkonna ja tarbijate huvide kaitse, 
tagades samal ajal siseturu tõhusa 
toimimise. Kogu ELi territooriumil tuleks 
püüda tagada ja säilitada tervise ja 
keskkonna kaitse ühtlane kõrge tase.

Or. fr

Selgitus

Keskkonnanõukogu 4. detsembri 2008. aasta istungil vastu võetud järeldustes kutsuti üles 
parandama kehtiva õigusraamistiku rakendamist, võttes eelkõige paremini arvesse 
piirkondlikke ja kohalikke olusid. Oluline on silmas pidada, et konkreetseid ökosüsteeme 
ähvardavaid ohte tuleb võtta arvesse ühenduse tasandil toimuva ühtlustatud hindamise 
kontekstis, et kaitsta tarbijaid ja keskkonda kogu ELi territooriumil.

Muudatusettepanek 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vastavalt keskkonnanõukogu 4. 
detsembri 2008. aasta istungil vastu 
võetud järeldustele peaks komisjon 
esmajärjekorras tagama, et 
nõuetekohaselt kohaldataks direktiivi 
2001/18/EÜ sätteid ja eelkõige II lisas 
toodud keskkonnariski hindamise 
nõudeid. Enne riskihindamissätete 
nõuetekohast rakendamist ei tohiks anda 
luba ühelegi uuele GMO sordile.

Or. en

Selgitus

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Muudatusettepanek 20
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Komisjon peaks esmajärjekorras 
tagama, et rakendataks 
keskkonnanõukogu 4. detsembri 2008. 
aasta istungil vastu võetud järeldused, 
milleks on GMOdest tulenevate ohtude 
hindamise suhtes kohaldatavate õiguslike 
nõuete, mis on sätestatud direktiivi 
2001/18/EÜ II lisas, nõuetekohane 
kohaldamine. Komisjon peaks eelkõige 
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tagama, et geneetiliselt muundatud 
kultuuride pikaajalisi keskkonnamõjusid 
ning nende võimalikku mõju 
mittesihtorganismidele hinnataks 
põhjalikult, et nõuetekohaselt võetaks 
arvesse nende vastuvõtvate keskkondade 
ja geograafiliste piirkondade omadusi, 
kus geneetiliselt muundatud taimi võib 
kasvatada, et hinnataks potentsiaalseid 
keskkonnamõjusid, mis tulenevad 
muutustest herbitsiidide kasutamises 
geneetiliselt muundatud 
herbitsiiditolerantsetel kultuuridel, et 
nõuetekohaselt võetaks arvesse 
liikmesriikide teaduslikke probleeme, et 
GMOdest tulenevate võimalikke ohtusid 
uuritaks sõltumatult, et sellisteks 
teadusuuringuteks eraldataks vajalikud 
vahendid, ning et sõltumatutele 
teadlastele antaks juurdepääs kogu 
asjakohasele teabele, tagades samas 
intellektuaalomandi õigused.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus ei vabasta komisjoni kohustusest tagada nende ELi õigusaktide 
nõuetekohane rakendamine, mis on seotud direktiivi 2001/18/EÜ C osas sätestatud lubade 
andmise ühtlustatud korraga.

Muudatusettepanek 21
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tähelepanu tuleks juhtida 
keskkonnanõukogu 4. detsembri 2008. 
aasta istungil vastu võetud järelduste 
punktile 10, milles nõukogu kutsub 
EFSAt ja liikmesriike üles jätkama 
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kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta 
määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused)1 artikliga 36 laialdase 
Euroopa teadusorganisatsioonide 
võrgustiku loomist, milles on esindatud 
kõik teadusharud, sealhulgas ka need, mis 
tegelevad selliste riskide hindamisega, mis 
on seotud geneetiliselt muundatud 
taimede kasvatamise või nende 
kasutamisega toidus ja söödas, ning 
tagama seeläbi teadlaste tõhusa koostöö ja 
nende tegevuse tõhusa koordineerimise, 
ning rõhutab, kui oluline on määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artikli 30 täielik 
kohaldamine, milles kutsutakse EFSAt 
üles kandma hoolt selle eest, et töö varasel 
etapil tehtaks kindlaks võimalikud allikad, 
kus võivad tekkida erinevused teaduslike 
arvamuste vahel, ning tegema koostööd 
liikmesriikide ja riigiasutustega, et 
lahendada või selgitada vastuolu 
tekitavaid teadusküsimusi.
1 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesoleva määruse raamistikus ja 
määruse rakendamisel tuleb võtta arvesse 
ettevaatuspõhimõtet.

Or. en
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Selgitus

Aluslepingu alusel tuleks ELi keskkonnaalaste meetmete võtmisel lähtuda ennetavate 
meetmete vajalikkuse põhimõttest. Kui mingi tegevus põhjustab ohtu inimtervisele ja 
keskkonnale, tuleks võtta ettevaatusmeetmeid.

Muudatusettepanek 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kui on saadud ELi GMOde 
õigusraamistiku kohane luba GMO 
kasvatamiseks ning see vastab – sordi 
puhul, mida kavatsetakse turule viia – ELi 
õigusaktidele seemnete ja 
paljundusmaterjali turustamise kohta, siis 
ei ole liikmesriikidel õigust keelata, piirata 
või takistada selle vaba ringlust oma 
territooriumil, välja arvatud tingimustel, 
mis on määratletud ELi õigusaktides.

(4) Isegi kui on saadud ELi GMOde 
õigusraamistiku kohane luba GMO 
kasvatamiseks ning see vastab – sordi 
puhul, mida kavatsetakse turule viia – ELi 
õigusaktidele seemnete ja 
paljundusmaterjali turustamise kohta, 
peaks liikmesriikidel olema võimalus
keelata, piirata või takistada selle vaba 
ringlust oma territooriumil, välja arvatud 
tingimustel, mis on määratletud ELi 
õigusaktides.

Or. en

Selgitus

GMOde kasvatamine on äärmiselt tundlik teema ja seetõttu peaks liikmesriikidel olema 
võimalus teha erandeid ELi õigustikust siis ja kui nad peavad seda vahalikuks.

Muudatusettepanek 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Praeguseks läbi viidud uuringud 
näitavad, et taimedel on eksogeense 
genoomi integratsiooni vastased 
kaitsesüsteemid, mis takistavad 
horisontaalset geeniülekannet ning et 
nende süsteemide hulka kuuluvad 
eksogeense geeniahela vaigistamine ja 
degradatsioon.

Or. es

Muudatusettepanek 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kogemused on siiski näidanud, et 
GMOde kasvatamine on küsimus, millega 
põhjalikumalt tegelevad liikmesriigid, kas 
tsentraalsel või piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Erinevalt GMOde impordi ja 
turustamisega seotud küsimustest, mis 
peavad jääma ELi tasandi pädevusse, 
peetakse GMOde kasvatamist väga tugeva 
kohaliku/piirkondliku dimensiooniga
teemaks. ELTLi artikli 2 lõike 2 kohaselt 
tuleks seega liikmesriikidele anda võimalus 
võtta vastu eeskirju GMOde tõhusa 
kasvatamise kohta oma territooriumil, kui 
on saadud luba GMO ELi turule viimiseks.

(5) Kogemused on siiski näidanud, et 
GMOde kasvatamine on küsimus, millega 
põhjalikumalt tegelevad liikmesriigid, kas 
tsentraalsel või piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. GMOde impordi ja turustamisega 
seotud küsimused peaksid jääma liidu
tasandi pädevusse, et kaitsta siseturgu.
Kasvatamine võib teatud juhtudel nõuda 
rohkem paindlikkust, sest see on väga 
tugeva kohaliku/piirkondliku 
dimensiooniga teema. Selline paindlikkus 
ei tohiks aga negatiivselt mõjuda ühtsele 
loa andmise menetlusele. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 2 lõike 2 kohaselt 
tuleks seega liikmesriikidele anda võimalus 
võtta vastu eeskirju GMOde tõhusa 
kasvatamise kohta oma territooriumil, kui 
on saadud luba GMO liidu turule 
viimiseks, tingimusel et need eeskirjad ei 
mõjuta negatiivselt GMO toodete ja 
seemnete vaba liikumist ja turustamist.

Or. fr
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Selgitus

Tuleb tagada, et liikmesriikidele uue artikliga 26b antud paindlikkus ei kahjustaks ühtse turu 
toimimist ja GMOdele loa andmise ühtset menetlust.

Muudatusettepanek 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kogemused on siiski näidanud, et 
GMOde kasvatamine on küsimus, millega 
põhjalikumalt tegelevad liikmesriigid, kas 
tsentraalsel või piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Erinevalt GMOde impordi ja 
turustamisega seotud küsimustest, mis 
peavad jääma ELi tasandi pädevusse, 
peetakse GMOde kasvatamist väga tugeva 
kohaliku/piirkondliku dimensiooniga 
teemaks. ELTLi artikli 2 lõike 2 kohaselt 
tuleks seega liikmesriikidele anda võimalus 
võtta vastu eeskirju GMOde tõhusa 
kasvatamise kohta oma territooriumil, kui 
on saadud luba GMO ELi turule viimiseks.

(5) Kogemused on siiski näidanud, et 
GMOde kasvatamine on küsimus, millega 
põhjalikumalt tegelevad liikmesriigid, kas 
tsentraalsel või piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Erinevalt GMOde impordi ja 
turustamisega seotud küsimustest, mis 
peavad jääma ELi tasandi pädevusse, et 
kaitsta siseturgu, peetakse GMOde 
kasvatamist väga tugeva 
kohaliku/piirkondliku dimensiooniga 
teemaks. Lisaks ei pruugi ühtlustatud 
keskkonna- ja terviseohu hindamine 
käsitleda kõiki võimalikke GMOde 
kasvatamise mõjusid eri piirkondades ja 
ökosüsteemides. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 2 lõike 2 kohaselt tuleks 
seega liikmesriikidele anda võimalus võtta 
vastu eeskirju GMOde tõhusa kasvatamise 
kohta oma territooriumil, kui on saadud 
luba GMO ELi turule viimiseks.

Or. en

Selgitus

Seadmata kahtluse alla Euroopa Toiduohutusameti rolli riskihindajana, tuleb mainida, et 
keskkonna- ja terviseohud võivad piirkonniti erineda. Liikmesriikidel on paremad võimalused 
uurida eri ökosüsteemides avalduvaid mõjusid ja nende kohta otsuseid langetada.
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Muudatusettepanek 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kogemused on siiski näidanud, et 
GMOde kasvatamine on küsimus, millega 
põhjalikumalt tegelevad liikmesriigid, kas 
tsentraalsel või piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Erinevalt GMOde impordi ja 
turustamisega seotud küsimustest, mis 
peavad jääma ELi tasandi pädevusse, 
peetakse GMOde kasvatamist väga tugeva 
kohaliku/piirkondliku dimensiooniga 
teemaks. ELTLi artikli 2 lõike 2 kohaselt 
tuleks seega liikmesriikidele anda võimalus 
võtta vastu eeskirju GMOde tõhusa 
kasvatamise kohta oma territooriumil, kui 
on saadud luba GMO ELi turule viimiseks.

(5) Kogemused on siiski näidanud, et 
GMOde kasvatamine on küsimus, millega 
põhjalikumalt tegelevad liikmesriigid, kas 
tsentraalsel või piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Erinevalt GMOde impordi ja 
turustamisega seotud küsimustest, mis 
peavad jääma ELi tasandi pädevusse, et 
kaitsta siseturgu, peetakse GMOde 
kasvatamist väga tugeva 
kohaliku/piirkondliku/territoriaalse
dimensiooniga ja liikmesriikide 
enesemääramise jaoks erilist tähtsust 
omavaks teemaks. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 2 lõike 2 kohaselt 
tuleks seega liikmesriikidele anda võimalus 
võtta vastu kohustavaid õigusakte GMOde 
tõhusa kasvatamise kohta oma 
territooriumil, kui on saadud luba GMO 
ELi turule viimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
paindlikkust otsustamaks, kas nad 
soovivad oma territooriumil GMOsid 
kasvatada või mitte, ilma et muudetaks 
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lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid võivad võtta direktiivi 
2001/18/EÜ artikli 26a kohaldamiseks, et 
vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse.

liidu GMOdele lubade andmise süsteemi. 
Kõnealune lubade andmise süsteem peaks 
jääma tervise- ja keskkonnaohtude 
teadusliku hindamise ainsaks aluseks 
ning töötama paralleelselt meetmetega, 
mida liikmesriigid peavad võtma, 
kohaldades käesoleva määrusega 
muudetud direktiivi 2001/18/EÜ artiklit 
26a, et vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse

Or. en

Muudatusettepanek 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid võivad võtta direktiivi 
2001/18/EÜ artikli 26a kohaldamiseks, et 
vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse.

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid on kohustatud võtma riigis ja 
piiriüleselt, kohaldades direktiivi 
2001/18/EÜ artiklit 26a, et vältida GMOde 
tahtmatut sattumist muudesse toodetesse.

Or. en

Selgitus

Saastamisvastased meetmed peavad olema liikmesriikidele kohustuslikud, et kaitsta GMO-
vabasid põllumajandustootjaid ja tootjaid GMO-saastuse eest.
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Muudatusettepanek 30
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid võivad võtta direktiivi 
2001/18/EÜ artikli 26a kohaldamiseks, et 
vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse.

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid on kohustatud võtma riigis ja 
piiriüleselt, kohaldades direktiivi 
2001/18/EÜ artiklit 26a, et vältida GMOde 
tahtmatut sattumist muudesse toodetesse.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid võivad võtta direktiivi 
2001/18/EÜ artikli 26a kohaldamiseks, et 
vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse.

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid on kohustatud võtma, 
kohaldades direktiivi 2001/18/EÜ artiklit 
26a, et vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse.
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Or. en

Selgitus

Seotud raportööri muudatusettepanekuga 7. Võimaliku GMOde kasvatamisega ei tohiks tava-
või mahepõllumajandustootjatele kaasneda lisakulusid. Seega tuleks liikmesriike kohustada 
võtma meetmeid, et vältida GMOde sattumist teistesse toodetesse – need meetmed on 
artikli 26a praeguse sõnastuse järgi vabalt valitavad.

Muudatusettepanek 32
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid võivad võtta direktiivi 
2001/18/EÜ artikli 26a kohaldamiseks, et 
vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse.

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid võivad võtta, kohaldades
direktiivi 2001/18/EÜ artiklit 26a, et 
vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse. Liikmesriikide 
tegevusvabadus ei tohi põhjustada 
konkurentsimoonutust liidu eri 
liikmesriikide põllumajandustootjate 
vahel ja eri viljelusmeetodite vahel 
(mahepõllundus, tavapõllundus, GMOsid 
hõlmav põllundus ja muud meetodid).

Or. de
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Muudatusettepanek 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid võivad võtta direktiivi 
2001/18/EÜ artikli 26a kohaldamiseks, et 
vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse.

(6) Selle taustal ning kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega tundub 
asjakohane anda liikmesriikidele rohkem 
vabadust otsustamaks, kas nad soovivad 
oma territooriumil GMOsid kasvatada või 
mitte, ilma et muudetaks liidu GMOdele 
lubade andmise süsteemi ning 
eraldiseisvana meetmetest, mida 
liikmesriigid võivad võtta, kohaldades
direktiivi 2001/18/EÜ artiklit 26a, et 
vältida GMOde tahtmatut sattumist 
muudesse toodetesse. Liikmesriikidele 
antav vabadus ei tohiks põhjustada eri 
liikmesriikide põllumajandustootjate 
vahelise konkurentsi moonutust.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikidele tuleks seepärast anda 
luba võtta meetmeid, mis piiraksid või 
keelaksid kõikide või mõnede GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, ning muuta vajadusel neid 
meetmeid kõikides asjaomasele GMOle loa 
andmise, korduvloa andmise või turult 
kõrvaldamise menetluse etappides. See 
peaks kehtima ka kõikide geneetiliselt 
muundatud seemnete ja taimede 

(7) Liikmesriikidele tuleks seepärast anda 
luba võtta meetmeid, mis igal üksikjuhul 
eraldi piiraksid või keelaksid GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, ning muuta vajadusel neid 
meetmeid kõikides asjaomasele GMOle loa 
andmise, korduvloa andmise või turult 
kõrvaldamise menetluse etappides, 
tingimusel et need meetmed võetakse 
vastu ja tehakse avalikult teatavaks 
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paljundusmaterjali sortide korral, mis on 
turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eelkõige 
kooskõlas direktiividega 2002/53/EÜ ja 
2002/55/EÜ. Meetmed võiksid käsitleda 
üksnes GMOde kasvatamist ning mitte 
geneetiliselt muundatud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali ega ka nendest 
või nende saagist saadavate toodete vaba 
ringlust ja importi. Samuti ei tohiks 
meetmed mõjutada geneetiliselt 
muundamata seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali, millest leitakse ELis 
lubatud GMOde juhuslikke või tehniliselt 
vältimatuid jälgi.

kõigile asjaomastele ettevõtjatele, 
sealhulgas kasvatajatele, vähemalt 
kaksteist kuud enne viljelushooaja algust. 
Need meetmed ei tohiks takistada 
direktiivis 2001/18/EÜ ja määruses (EÜ) 
nr 1829/2003 sätestatud eesmärgi 
saavutamist, milleks on liikmesriikide 
seadusandluse ühtlustamine. Neid 
meetmeid peaks olema võimalik võtta ka 
kõikide geneetiliselt muundatud seemnete 
ja taimede paljundusmaterjali sortide 
korral, mis on turule viidud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali turustamist 
käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt, 
eelkõige kooskõlas direktiividega 
2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ. Meetmed 
võiksid käsitleda üksnes GMOde 
kasvatamist ning mitte geneetiliselt 
muundatud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali ega ka nendest või 
nende saagist saadavate toodete vaba 
ringlust ja importi. Samuti ei tohiks 
meetmed mõjutada geneetiliselt 
muundamata seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali, millest leitakse ELis 
lubatud GMOde juhuslikke või tehniliselt 
vältimatuid jälgi.

Or. fr

Selgitus

Siseriiklikud piiravad meetmed peaksid olema iga kultuuri puhul erinevad, sest GMOd võivad 
endast kujutada eri piirkondadele erinevaid ohte ja tuua erinevat kasu. Riikliku tasandi 
keelustamisotsus ei tohi rikkuda talumajapidamiste majanduslikku tasakaalu. 
Põllumajandustootjad võivad olla sõlminud töötlevate ettevõtetega tooraine tarnimise 
lepinguid enne keelu kehtestamist ning selliste lepingute täitmata jätmine võib mõjuda raskelt 
talumajapidamise rahalisele olukorrale.

Muudatusettepanek 35
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikidele tuleks seepärast anda 
luba võtta meetmeid, mis piiraksid või 
keelaksid kõikide või mõnede GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, ning muuta vajadusel neid 
meetmeid kõikides asjaomasele GMOle loa 
andmise, korduvloa andmise või turult 
kõrvaldamise menetluse etappides. See
peaks kehtima ka kõikide geneetiliselt 
muundatud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali sortide korral, mis on 
turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eelkõige 
kooskõlas direktiividega 2002/53/EÜ ja 
2002/55/EÜ. Meetmed võiksid käsitleda 
üksnes GMOde kasvatamist ning mitte 
geneetiliselt muundatud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali ega ka nendest 
või nende saagist saadavate toodete vaba 
ringlust ja importi. Samuti ei tohiks 
meetmed mõjutada geneetiliselt 
muundamata seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali, millest leitakse ELis 
lubatud GMOde juhuslikke või tehniliselt 
vältimatuid jälgi.

(7) Liikmesriikidele tuleks seepärast anda 
luba võtta meetmeid, mis igal üksikjuhul 
eraldi piiraksid või keelaksid kõikide või 
mõnede GMOde kasvatamist kogu oma 
territooriumil või osal sellest, tingimusel et 
need meetmed võetakse vastu ja tehakse 
avalikult teatavaks kõigile asjaomastele 
ettevõtjatele, sealhulgas kasvatajatele, 
vähemalt kuus kuud enne viljelushooaja 
algust, ning vajadusel neid meetmeid 
muuta. Kõnealused meetmed peaksid 
põhinema muudel põhjustel kui need, 
mida on nimetatud liidu ühtlustatud 
eeskirjades, kus sätestatakse menetlused, 
mis võtaks arvesse ohtusid, mida GMOde 
kasvatamine võib põhjustada tervisele ja 
keskkonnale. See peaks kehtima ka 
kõikide geneetiliselt muundatud seemnete 
ja taimede paljundusmaterjali sortide 
korral, mis on turule viidud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali turustamist 
käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt, 
eelkõige kooskõlas direktiividega 
2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ. Meetmed 
võiksid käsitleda üksnes GMOde 
kasvatamist ning mitte geneetiliselt 
muundatud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali ega ka nendest või 
nende saagist saadavate toodete vaba 
ringlust ja importi. Samuti ei tohiks 
meetmed mõjutada geneetiliselt 
muundamata seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali, millest leitakse ELis 
lubatud GMOde juhuslikke või tehniliselt 
vältimatuid jälgi.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikidele tuleks seepärast anda 
luba võtta meetmeid, mis piiraksid või 
keelaksid kõikide või mõnede GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, ning muuta vajadusel neid 
meetmeid kõikides asjaomasele GMOle loa 
andmise, korduvloa andmise või turult 
kõrvaldamise menetluse etappides. See 
peaks kehtima ka kõikide geneetiliselt 
muundatud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali sortide korral, mis on 
turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eelkõige 
kooskõlas direktiividega 2002/53/EÜ ja 
2002/55/EÜ. Meetmed võiksid käsitleda 
üksnes GMOde kasvatamist ning mitte 
geneetiliselt muundatud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali ega ka nendest 
või nende saagist saadavate toodete vaba 
ringlust ja importi. Samuti ei tohiks 
meetmed mõjutada geneetiliselt 
muundamata seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali, millest leitakse ELis 
lubatud GMOde juhuslikke või tehniliselt 
vältimatuid jälgi.

(7) Liikmesriikidele tuleks seepärast anda 
luba võtta meetmeid, mis piiraksid või 
keelaksid kõikide või mõnede GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, ning muuta vajadusel neid 
meetmeid kõikides asjaomasele GMOle loa 
andmise, korduvloa andmise või turult 
kõrvaldamise menetluse etappides. 
Kasvatamine on nimelt tihedalt seotud 
maa kasutamise ning loomastiku- ja 
taimestikukaitsega, milles liikmesriikidel 
säilivad olulised pädevused. Riikide 
territooriume iseloomustab erinevate 
ökosüsteemide paljusus. Mis tahes mõju 
neile ökosüsteemidele, eriti 
põllumajandustavade muutmine, võib 
avaldada mõju tervisele. Neid meetmeid 
peaks olema võimalik võtta ka kõikide 
geneetiliselt muundatud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali sortide korral, 
mis on turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eelkõige 
kooskõlas direktiividega 2002/53/EÜ ja 
2002/55/EÜ. Meetmed võiksid käsitleda 
üksnes GMOde kasvatamist ning mitte 
geneetiliselt muundatud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali ega ka nendest 
või nende saagist saadavate toodete vaba 
ringlust ja importi.

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 4. Komisjon õigustab subsidiaarsuse põhimõtte ja 
„kooseksisteerimise” küsimust käsitlevate soovituste kasutuselevõtmist liikmesriigiti ja 
liikmesriikide siseselt erinevate põllumajandustavadega. Riikide territooriume iseloomustab 
erinevate ökosüsteemide paljusus. GMOde kasvatamisest põhjustatud muudatused 
põllumajandustavades võivad avaldada mõju tervisele.
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Muudatusettepanek 37

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, muudel avaliku huviga seotud 
põhjustel kui need, mida on nimetatud 
ELi ühtlustatud eeskirjades, kus 
sätestatakse menetlused, mis võtaks 
arvesse ohtusid, mida GMOde 
kasvatamine võib põhjustada tervisele ja 
keskkonnale. Lisaks peavad need meetmed 
olema kooskõlas aluslepingutega, eelkõige 
seoses mittediskrimineerimise põhimõttega 
oma- ja välismaiste toodete vahel ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 34 ja 36, samuti ELi 
rahvusvaheliste kohustustega, eriti 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
kontekstis.

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest avaliku huviga seotud 
põhjustel. Põhjused, millele liikmesriigid 
tuginevad, võivad hõlmata lisaks 
direktiivi 2001/18/EÜ C osas sätestatud 
ohuhindamises juba käsitletud 
keskkonna- ja tervisemõjudele täiendavate 
mõjude arvesse võtmist ning võivad seega 
vähemalt osaliselt hõlmata teaduslikke 
andmeid kesksete, kohalike või 
piirkondlike keskkonnamõjude kohta 
vastuvõtvatele keskkondadele või viidata 
sellele, et ohuhindamise käigus uuritud 
keskkonna- või tervisemõju on jätkuvalt 
teaduslikult tõestamata, või võimaliku 
negatiivse mõju kohta käivate andmete 
ebapiisavusele või puudumisele. Need 
põhjused võivad sõltuda ka teguritest, mis 
ei ole otseselt seotud ohuhindamisega, 
vaid on seotud riskijuhtimise või teiste 
riiklike poliitikameetmetega. Põhjused, 
millele liikmesriigid tuginevad, võivad 
muu hulgas hõlmata ka umbrohus või 
sihtorganismides resistentsuse tekkimise 
ohtu, taime võimalikku invasiivsust, 
mittejätkusuutlike põllumajandustavade 
kahjuliku keskkonna- või tervisemõju 
vältimist või ökosüsteemide 
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jätkusuutlikkust säilitavate 
põllumajandustavade kaitset ja 
arendamist. Nende põhjuste hulgas võivad 
olla ka sotsiaalmajanduslikud 
kaalutlused, nagu direktiivi 2001/18/EÜ 
artiklis 26a ette nähtud meetmete, mille 
eesmärk on vältida GMOde tahtmatut 
sattumist muudesse toodetesse, 
teostatavus ja maksumus, territooriumi 
killustatus, intellektuaalomandi korraga 
seotud muutused põllumajandustavades, 
või sotsiaalpoliitika eesmärgid, nagu 
põllumajandustavade mitmekesisuse või 
eripärade säilitamine. Lisaks peavad need 
meetmed olema kooskõlas aluslepingutega, 
eelkõige seoses mittediskrimineerimise 
põhimõttega oma- ja välismaiste toodete 
vahel ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 34 ja 36.

Or. en

Selgitus

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Muudatusettepanek 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
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liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, muudel avaliku huviga seotud 
põhjustel kui need, mida on nimetatud 
ELi ühtlustatud eeskirjades, kus 
sätestatakse menetlused, mis võtaks 
arvesse ohtusid, mida GMOde 
kasvatamine võib põhjustada tervisele ja 
keskkonnale. Lisaks peavad need meetmed 
olema kooskõlas aluslepingutega, eelkõige 
seoses mittediskrimineerimise põhimõttega 
oma- ja välismaiste toodete vahel ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 34 ja 36, samuti ELi 
rahvusvaheliste kohustustega, eriti 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
kontekstis.

liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, avaliku huviga seotud 
põhjustel, mis täiendavad liidu ühtlustatud 
eeskirjades juba hinnatud põhjusi või on 
neist erinevad. Põhjused, millele 
liikmesriigid tuginevad, võivad hõlmata 
lisaks direktiivi 2001/18/EÜ C osas 
sätestatud ohuhindamises juba käsitletud 
keskkonnamõjudele täiendavate mõjude 
arvesse võtmist või muid õiguspäraseid 
tegureid: andmed GMOde võimalike 
kahjulike mõjude kohta liikmesriigi 
ökosüsteemile või rahvatervisele 
puuduvad või on ebapiisavad; geneetiliselt 
muundatud kultuuride invasiivsus või 
vastupidavus; põhjused, mis on seotud 
GMOde kasvatamisest tulenevate 
muutunud põllumajandustavadega, mis 
toovad kaasa negatiivse keskkonna- või 
tervisemõju; põhjused, mis õigustavad 
selliste põllumajandustavade säilitamist ja 
arendamist, mis ühendavad kõige 
paremini tootmise ja ökosüsteemide 
jätkusuutlikkuse, ning selliste GMOde 
kasvatamisele alternatiivsete 
põllumajandustavade olemasolu, mis on 
tehniliselt, majanduslikult ja 
keskkonnaalaselt tulemuslikumad. Lisaks 
peavad need meetmed olema kooskõlas 
aluslepingutega, eelkõige seoses 
mittediskrimineerimise põhimõttega oma-
ja välismaiste toodete vahel ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 34 ja 
36, samuti ELi rahvusvaheliste 
kohustustega, eriti Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni kontekstis.

Or. en
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Selgitus

Õiguslikult kehtivate põhjenduste saamiseks peab liikmesriikidel olema õigus põhjendada 
GMOde kasvatamise keelustamist või piiramist keskkonna- või tervisemõjudega, mis võivad 
tekkida GMOde tahtlikust keskkonda viimisest või turuleviimisest.

Muudatusettepanek 39
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, muudel avaliku huviga seotud 
põhjustel kui need, mida on nimetatud 
ELi ühtlustatud eeskirjades, kus 
sätestatakse menetlused, mis võtaks 
arvesse ohtusid, mida GMOde 
kasvatamine võib põhjustada tervisele ja 
keskkonnale. Lisaks peavad need meetmed 
olema kooskõlas aluslepingutega, eelkõige 
seoses mittediskrimineerimise põhimõttega 
oma- ja välismaiste toodete vahel ning
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 34 ja 36, samuti ELi 
rahvusvaheliste kohustustega, eriti 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
kontekstis.

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest avaliku huviga seotud 
põhjustel. Neid meetmeid võib võtta 
põhjustel, mis on seotud GMOde 
tahtlikust keskkonda viimisest või 
turuleviimisest tekkida võivate keskkonna-
või tervisemõjudega, mis on olemas lisaks 
direktiivi 2001/18/EÜ C osa alusel läbi 
viidud ohuhindamisel uuritud mõjudele 
või mida ei ole käsitletud või mida on 
kõnealusel hindamisel uuritud 
ebapiisavalt. Riiklike meetmete aluseks 
võivad muu hulgas olla: GMOde 
võimaliku negatiivse keskkonna- või 
tervisemõju kohta liikmesriigis käivate 
andmete ebapiisavus või puudumine, või 
asjaolu, et direktiivi 2001/18/EÜ C osa 
alusel läbi viidud ohuhindamise käigus 
uuritud võimalik keskkonna- või 
tervisemõju on jätkuvalt teaduslikult 
tõestamata; GMOde kasvatamisega seotud 
põllumajandustavade kahjuliku 
keskkonna- või tervisemõju vältimine; 
mullaviljakust ja bioloogilist 
mitmekesisust edendavate ökoloogiliselt 
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jätkusuutlike põllumajandustavade kaitse. 
Riiklike meetmete aluseks võivad olla ka 
muud õiguspärased tegurid, mis võivad 
tekkida GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest. Lisaks 
peavad need meetmed olema kooskõlas 
aluslepingutega, eelkõige seoses 
mittediskrimineerimise põhimõttega oma-
ja välismaiste toodete vahel ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 34 ja 
36, samuti ELi rahvusvaheliste 
kohustustega, eriti Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni kontekstis.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel lubatakse võtta riiklikke meetmeid põhjustel, mis on seotud keskkonna-, 
tervise- või muude õiguspäraste teguritega, mis tekivad GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest, et anda riiklikele meetmetele õiguslik kehtivus.

Muudatusettepanek 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, muudel avaliku huviga seotud 
põhjustel kui need, mida on nimetatud
liidu ühtlustatud eeskirjades, kus 
sätestatakse menetlused, mis võtaks 

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
liikmesriigid üle vaadata liidu tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohiks muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta igal üksikjuhul eraldi
meetmeid, mis piiravad või keelavad 
GMOde kasvatamist kogu oma 
territooriumil või osal sellest, muudel 
avaliku huviga seotud teaduslikult 
põhjendatud põhjustel kui need, mida on 
hinnatud vastavalt liidu ühtlustatud 
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arvesse ohtusid, mida GMOde kasvatamine 
võib põhjustada tervisele ja keskkonnale. 
Lisaks peavad need meetmed olema 
kooskõlas aluslepingutega, eelkõige seoses 
mittediskrimineerimise põhimõttega oma-
ja välismaiste toodete vahel ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 34 ja 
36, samuti ELi rahvusvaheliste 
kohustustega, eriti Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni kontekstis.

eeskirjadele, kus sätestatakse menetlused, 
mis võtaks arvesse ohtusid, mida GMOde 
kasvatamine võib põhjustada tervisele ja 
keskkonnale. Meetmete vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse tõendamiseks tuleks 
viia läbi eelnev mõjuhindamine. Põhjused 
peavad olenema teguritest, mis on seotud 
riskijuhtimise või muude riiklike 
poliitikameetmetega. Lisaks peavad need 
meetmed olema kooskõlas aluslepingutega, 
eelkõige seoses mittediskrimineerimise 
põhimõttega oma- ja välismaiste toodete 
vahel ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 34 ja 36, samuti ELi 
rahvusvaheliste kohustustega, eriti 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
kontekstis. Meetmed peaksid ka järgima 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
tagama põllumajandusettevõtjatele ja 
tarbijatele valikuvabaduse. 
Viimatimainitud eesmärgi saavutamiseks 
tuleks liikmesriikide võetavate meetmete 
kehtivusaega piirata kolme aastaga ning 
seda aega võib pikendada ainult 
tingimusel, et viiakse läbi uus 
mõjuhinnang tõendamaks meetmete 
vajalikkust ja proportsionaalsust. 
Komisjon peaks hindama vajadust 
kehtestada tavaseemnete hulgas esinevate 
GMOde jälgede märgistuskünnised, mis 
peaksid olema võimalikult otstarbekad, 
proportsionaalsed ja funktsionaalsed 
kõikide ettevõtjate jaoks.

Or. fr

Selgitus

Riikliku tasandi keelustamisotsus peab põhinema muud tüüpi hindamistel kui need, mida viib 
läbi Euroopa Toiduohutusamet. Mis tahes muu lähenemisviis tähendaks ühtsest turust 
loobumist, võimaldades eri liikmesriikidel tõlgendada ELi tasandil kinnitatud sama hinnangut 
erinevalt; tõenäoliselt järgneksid uued kaebused Maailma Kaubandusorganisatsioonile. 
Lisaks tundub taluvuskünniste kehtestamine olevat vältimatu selleks, et kaitsta kõigi 
majandushuve ja pidada sel moel kinni valikuvabaduse põhimõttest.
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Muudatusettepanek 41
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, muudel avaliku huviga seotud 
põhjustel kui need, mida on nimetatud ELi 
ühtlustatud eeskirjades, kus sätestatakse 
menetlused, mis võtaks arvesse ohtusid, 
mida GMOde kasvatamine võib põhjustada 
tervisele ja keskkonnale. Lisaks peavad 
need meetmed olema kooskõlas 
aluslepingutega, eelkõige seoses 
mittediskrimineerimise põhimõttega oma-
ja välismaiste toodete vahel ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 34 ja 
36, samuti ELi rahvusvaheliste 
kohustustega, eriti Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni kontekstis.

(8) GMOdele lubade andmise 
õigusraamistiku kohaselt ei saa 
liikmesriigid üle vaadata ELi tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohi muuta. Siiski võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid, mis piiravad 
või keelavad kõikide või teatavate GMOde 
kasvatamist kogu oma territooriumil või 
osal sellest, muudel avaliku huviga seotud 
põhjustel kui need, mida on nimetatud ELi 
ühtlustatud eeskirjades, kus sätestatakse 
menetlused, mis võtaks arvesse ohtusid, 
mida GMOde kasvatamine võib põhjustada 
tervisele ja keskkonnale. Lisaks peavad 
need meetmed olema kooskõlas 
aluslepingutega, eelkõige seoses 
mittediskrimineerimise põhimõttega oma-
ja välismaiste toodete vahel ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 34 ja 
36.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kasvatamine on tihedalt seotud maa 
kasutamise ning loomastiku- ja 
taimestikukaitsega, milles liikmesriikidel 



PE460.799v02-00 30/76 AM\861210ET.doc

ET

säilivad olulised pädevused; võttes 
arvesse, et riikide territooriume 
iseloomustab erinevate ökosüsteemide 
paljusus ja et mis tahes mõju 
ökosüsteemile võib mõjutada ka tervist, 
tuleks liikmesriikidele anda õigus piirata 
või keelustada GMOde kasvatamine oma 
territooriumil põhjustel, mis on seotud 
keskkonna- või tervisemõjuga või muude 
õiguspäraste teguritega, mis on olemas 
lisaks direktiivi 2001/18/EÜ C osa alusel 
läbi viidud ohuhindamisel uuritud 
mõjudele või mida ei ole käsitletud või 
mida on kõnealusel hindamisel uuritud 
ebapiisavalt.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda võimalus põhjendada võimalikku riiklikku GMOde keelustamist 
tervise- või keskkonnaprobleemidega.

Muudatusettepanek 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Konkreetse GMO kasvatamise 
liikmesriigi poolne piiramine või 
keelustamine ei takista ega piira ühelgi 
moel teistel liikmesriikidel loa saanud 
GMOde kasutamist.

Or. en



AM\861210ET.doc 31/76 PE460.799v02-00

ET

Muudatusettepanek 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa põllumajanduse ajaloos ei 
ole ükski põllukultuur sisse tunginud ega 
kahjustanud keskkonda või ökosüsteeme, 
välja arvatud kahjustused, mille on 
põhjustanud maa kasutamine 
põllumajandusotstarbel.

Or. es

Muudatusettepanek 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Uued geneetiliste ohtude 
hindamistehnoloogiad on välistanud 
võimaluse, et horisontaalne
geeniülekanne toimuks taimedelt või 
loomadelt inimestele, tõestades seega 
teaduslikult, et põllukultuurid ei ole 
vastuvõtlikud geneetilisele invasioonile 
ning seega on toiduohutus tagatud. 
Uurimistulemusi saab teaduslikult 
seletada asjaoluga, et kõik teadaolevad 
seedesüsteemid on üles ehitatud just 
biopolümeeride (rasvad, valgud, 
nukleiinhapped ja süsivesikud) 
lõhustamisele monomeerideks (vastavalt 
rasvhapped, aminohapped, nukleotiidid ja 
suhkrud), et organism saaks neid 
kasutada.

Or. es
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Muudatusettepanek 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada 
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks muid põhjusi, kui 
teaduslik hinnang keskkonna- või 
terviseohu kohta. Pealegi ei täidetaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord) üht eesmärki, 
milleks on võimaldada komisjonil kaaluda 
siduvate õigusaktide vastuvõtmist ELi 
tasandil, teavitades süstemaatiliselt 
liikmesriikide kõnealuse direktiivi kohaselt 
võetud meetmetest. Kuna meetmed, mida 
liikmesriigid võivad käesoleva määruse 
alusel võtta, ei saa olla seotud 
olemasolevate õigusaktide alusel lubatud 
GMOde turuleviimisega ning seega ei 
muuda need kehtivate õigusaktide kohaselt 
lubatud GMOde turule viimise tingimusi, 
siis ei tundu teatamise kord, mis on 
sätestatud direktiivis 98/34/EÜ komisjonile 
kõige kohasema teabekanalina. Seega 
erandina direktiivi 98/34/EÜ ei kohaldata. 
Et komisjon oleks meetmetest teadlik, siis 
tundub proportsionaalsem lihtsam süsteem, 
millega teavitatakse meetmetest enne 
nende võtmist. Seega tuleks meetmetest, 
mida liikmesriik kavatseb võtta, teatada 
koos põhjendusega komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üks kuu enne nende 
võtmist.

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus piirata või 
keelustada GMOde kasvatamine oma 
territooriumil põhjustel, mis on seotud 
keskkonna- või tervisemõjuga, mida 
GMOde tahtlik keskkonda viimine või 
turuleviimine tekitada võib, või muude 
õiguspäraste teguritega. Pealegi ei 
täidetaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ 
(millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) 
üht eesmärki, milleks on võimaldada 
komisjonil kaaluda siduvate õigusaktide 
vastuvõtmist ELi tasandil, teavitades 
süstemaatiliselt liikmesriikide kõnealuse 
direktiivi kohaselt võetud meetmetest. 
Kuna meetmed, mida liikmesriigid võivad 
käesoleva määruse alusel võtta, ei saa olla 
seotud olemasolevate õigusaktide alusel 
lubatud GMOde turuleviimisega ning 
seega ei muuda need kehtivate õigusaktide 
kohaselt lubatud GMOde turule viimise 
tingimusi, siis ei tundu teatamise kord, mis 
on sätestatud direktiivis 98/34/EÜ 
komisjonile kõige kohasema teabekanalina. 
Seega erandina direktiivi 98/34/EÜ ei 
kohaldata. Et komisjon oleks meetmetest 
teadlik, siis tundub proportsionaalsem 
lihtsam süsteem, millega teavitatakse 
meetmetest enne nende võtmist. Seega 
tuleks meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb võtta, teatada koos põhjendusega 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele üks 
kuu enne nende võtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks muid põhjusi, kui 
teaduslik hinnang keskkonna- või 
terviseohu kohta. Pealegi ei täidetaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord) üht eesmärki, 
milleks on võimaldada komisjonil kaaluda 
siduvate õigusaktide vastuvõtmist ELi 
tasandil, teavitades süstemaatiliselt 
liikmesriikide kõnealuse direktiivi kohaselt 
võetud meetmetest. Kuna meetmed, mida 
liikmesriigid võivad käesoleva määruse 
alusel võtta, ei saa olla seotud 
olemasolevate õigusaktide alusel lubatud 
GMOde turuleviimisega ning seega ei 
muuda need kehtivate õigusaktide kohaselt 
lubatud GMOde turule viimise tingimusi, 
siis ei tundu teatamise kord, mis on 
sätestatud direktiivis 98/34/EÜ komisjonile 
kõige kohasema teabekanalina. Seega 
erandina direktiivi 98/34/EÜ ei kohaldata. 
Et komisjon oleks meetmetest teadlik, siis 
tundub proportsionaalsem lihtsam süsteem, 
millega teavitatakse meetmetest enne 
nende võtmist. Seega tuleks meetmetest, 
mida liikmesriik kavatseb võtta, teatada 
koos põhjendusega komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üks kuu enne nende 
võtmist.

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus piirata või 
keelustada GMOde kasvatamine oma 
territooriumil keskkonna- või 
tervisemõjude või muude teguritega 
seotud põhjustel, mis võivad tekkida 
GMOde tahtlikust keskkonda viimisest või 
turuleviimisest ja mis on olemas lisaks 
käesoleva direktiivi C osa alusel läbi 
viidud ohuhindamisel uuritud mõjudele 
või mida ei ole käsitletud või mida on 
kõnealusel hindamisel uuritud 
ebapiisavalt. Pealegi ei täidetaks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse 
ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord) üht eesmärki, milleks on 
võimaldada komisjonil kaaluda siduvate 
õigusaktide vastuvõtmist ELi tasandil, 
teavitades süstemaatiliselt liikmesriikide 
kõnealuse direktiivi kohaselt võetud 
meetmetest. Kuna meetmed, mida 
liikmesriigid võivad käesoleva määruse 
alusel võtta, ei saa olla seotud 
olemasolevate õigusaktide alusel lubatud 
GMOde turuleviimisega ning seega ei 
muuda need kehtivate õigusaktide kohaselt 
lubatud GMOde turule viimise tingimusi, 
siis ei tundu teatamise kord, mis on 
sätestatud direktiivis 98/34/EÜ komisjonile 
kõige kohasema teabekanalina. Seega 
erandina direktiivi 98/34/EÜ ei kohaldata. 
Et komisjon oleks meetmetest teadlik, siis 
tundub proportsionaalsem lihtsam süsteem, 
millega teavitatakse meetmetest enne 
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nende võtmist. Seega tuleks meetmetest, 
mida liikmesriik kavatseb võtta, teatada 
koos põhjendusega komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üks kuu enne nende 
võtmist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda võimalus põhjendada võimalikku riiklikku GMOde keelustamist 
tervise- või keskkonnaprobleemidega.

Muudatusettepanek 48
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks muid põhjusi, kui
teaduslik hinnang keskkonna- või 
terviseohu kohta. Pealegi ei täidetaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord) üht eesmärki, 
milleks on võimaldada komisjonil kaaluda 
siduvate õigusaktide vastuvõtmist ELi 
tasandil, teavitades süstemaatiliselt
liikmesriikide kõnealuse direktiivi kohaselt 
võetud meetmetest. Kuna meetmed, mida 
liikmesriigid võivad käesoleva määruse 
alusel võtta, ei saa olla seotud 
olemasolevate õigusaktide alusel lubatud 
GMOde turuleviimisega ning seega ei 
muuda need kehtivate õigusaktide kohaselt 
lubatud GMOde turule viimise tingimusi, 

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus GMOde
kasvatamise piiramiseks või keelamiseks
oma territooriumil keskkonna- või muude 
õiguspäraste teguritega seotud põhjustel,
mis võivad tuleneda GMOde tahtlikust 
keskkonda viimisest või turuleviimisest,
kui neid tegureid ei ole käsitletud 
direktiivi 2001/18/EÜ C osas ette nähtud 
ühtlustatud korra raames või ei ole neid 
käsitletud piisavalt. Pealegi ei täidetaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord) üht eesmärki, 
milleks on võimaldada komisjonil kaaluda 
siduvate õigusaktide vastuvõtmist ELi
tasandil, teavitades süstemaatiliselt 
liikmesriikide kõnealuse direktiivi kohaselt 
võetud meetmetest. Kuna meetmed, mida 
liikmesriigid võivad käesoleva määruse 
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siis ei tundu teatamise kord, mis on 
sätestatud direktiivis 98/34/EÜ komisjonile 
kõige kohasema teabekanalina. Seega 
erandina direktiivi 98/34/EÜ ei kohaldata.
Et komisjon oleks meetmetest teadlik, siis 
tundub proportsionaalsem lihtsam süsteem, 
millega teavitatakse meetmetest enne 
nende võtmist. Seega tuleks meetmetest, 
mida liikmesriik kavatseb võtta, teatada 
koos põhjendusega komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üks kuu enne nende 
võtmist.

alusel võtta, ei saa olla seotud 
olemasolevate õigusaktide alusel lubatud 
GMOde turuleviimisega ning seega ei 
muuda need kehtivate õigusaktide kohaselt 
lubatud GMOde turule viimise tingimusi, 
siis ei tundu teatamise kord, mis on 
sätestatud direktiivis 98/34/EÜ komisjonile 
kõige kohasema teabekanalina. Seega 
erandina direktiivi 98/34/EÜ ei kohaldata.
Et komisjon oleks meetmetest teadlik, siis 
tundub proportsionaalsem lihtsam süsteem, 
millega teavitatakse meetmetest enne 
nende võtmist. Seega tuleks meetmetest, 
mida liikmesriik kavatseb võtta, teatada 
koos põhjendusega komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üks kuu enne nende 
võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks muid põhjusi, kui 
teaduslik hinnang keskkonna- või 
terviseohu kohta. Pealegi ei täidetaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord) üht eesmärki, 
milleks on võimaldada komisjonil kaaluda 
siduvate õigusaktide vastuvõtmist ELi 
tasandil, teavitades süstemaatiliselt 
liikmesriikide kõnealuse direktiivi kohaselt 
võetud meetmetest. Kuna meetmed, mida 
liikmesriigid võivad käesoleva määruse 

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus GMOde
kasvatamise piiramiseks või keelamiseks
oma territooriumil, lähtudes 
keskkonnamõjust või muudest 
õiguspärastest teguritest, mida ei ole 
käsitletud direktiivi 2001/18/EÜ C osas 
sätestatud ühtlustatud korra raames.
Pealegi ei täidetaks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 
98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) 
üht eesmärki, milleks on võimaldada 
komisjonil kaaluda siduvate õigusaktide 
vastuvõtmist ELi tasandil, teavitades 
süstemaatiliselt liikmesriikide kõnealuse 
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alusel võtta, ei saa olla seotud 
olemasolevate õigusaktide alusel lubatud 
GMOde turuleviimisega ning seega ei 
muuda need kehtivate õigusaktide kohaselt 
lubatud GMOde turule viimise tingimusi, 
siis ei tundu teatamise kord, mis on 
sätestatud direktiivis 98/34/EÜ komisjonile 
kõige kohasema teabekanalina. Seega 
erandina direktiivi 98/34/EÜ ei kohaldata.
Et komisjon oleks meetmetest teadlik, siis 
tundub proportsionaalsem lihtsam süsteem, 
millega teavitatakse meetmetest enne 
nende võtmist. Seega tuleks meetmetest, 
mida liikmesriik kavatseb võtta, teatada 
koos põhjendusega komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üks kuu enne nende 
võtmist.

direktiivi kohaselt võetud meetmetest.
Kuna meetmed, mida liikmesriigid võivad 
käesoleva määruse alusel võtta, ei saa olla 
seotud olemasolevate õigusaktide alusel 
lubatud GMOde turuleviimisega ning 
seega ei muuda need kehtivate õigusaktide 
kohaselt lubatud GMOde turule viimise 
tingimusi, siis ei tundu teatamise kord, mis 
on sätestatud direktiivis 98/34/EÜ 
komisjonile kõige kohasema teabekanalina.
Seega erandina direktiivi 98/34/EÜ ei 
kohaldata. Et komisjon oleks meetmetest 
teadlik, siis tundub proportsionaalsem 
lihtsam süsteem, millega teavitatakse 
meetmetest enne nende võtmist. Seega 
tuleks meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb võtta, teatada koos põhjendusega 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele üks 
kuu enne nende võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada 
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks muid põhjusi, kui teaduslik 
hinnang keskkonna- või terviseohu kohta.
Pealegi ei täidetaks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 
98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) 
üht eesmärki, milleks on võimaldada 
komisjonil kaaluda siduvate õigusaktide 
vastuvõtmist ELi tasandil, teavitades 

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada 
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks täiendavaid või muid 
põhjusi lisaks teaduslikule hinnangule
keskkonna- või terviseohu kohta, või 
põhjusi, mida ohuhindamises 
asjakohaselt käsitletud ei ole. Pealegi ei 
täidetaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ
(millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) 
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süstemaatiliselt liikmesriikide kõnealuse 
direktiivi kohaselt võetud meetmetest.
Kuna meetmed, mida liikmesriigid võivad 
käesoleva määruse alusel võtta, ei saa olla 
seotud olemasolevate õigusaktide alusel 
lubatud GMOde turuleviimisega ning 
seega ei muuda need kehtivate õigusaktide 
kohaselt lubatud GMOde turule viimise 
tingimusi, siis ei tundu teatamise kord, mis 
on sätestatud direktiivis 98/34/EÜ 
komisjonile kõige kohasema teabekanalina.
Seega erandina direktiivi 98/34/EÜ ei 
kohaldata. Et komisjon oleks meetmetest 
teadlik, siis tundub proportsionaalsem 
lihtsam süsteem, millega teavitatakse 
meetmetest enne nende võtmist. Seega 
tuleks meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb võtta, teatada koos põhjendusega 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele üks 
kuu enne nende võtmist.

üht eesmärki, milleks on võimaldada 
komisjonil kaaluda siduvate õigusaktide 
vastuvõtmist ELi tasandil, teavitades 
süstemaatiliselt liikmesriikide kõnealuse 
direktiivi kohaselt võetud meetmetest.
Kuna meetmed, mida liikmesriigid võivad 
käesoleva määruse alusel võtta, ei saa olla 
seotud olemasolevate õigusaktide alusel 
lubatud GMOde turuleviimisega ning 
seega ei muuda need kehtivate õigusaktide 
kohaselt lubatud GMOde turule viimise 
tingimusi, siis ei tundu teatamise kord, mis 
on sätestatud direktiivis 98/34/EÜ 
komisjonile kõige kohasema teabekanalina.
Seega erandina direktiivi 98/34/EÜ ei 
kohaldata. Et komisjon oleks meetmetest 
teadlik, siis tundub proportsionaalsem 
lihtsam süsteem, millega teavitatakse 
meetmetest enne nende võtmist. Seega 
tuleks meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb võtta, teatada koos põhjendusega 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele üks 
kuu enne nende võtmist.

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 6.

Muudatusettepanek 51
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada 
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks muid põhjusi, kui teaduslik 

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada 
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks täiendavaid või muid
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hinnang keskkonna- või terviseohu kohta.
Pealegi ei täidetaks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 
98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) 
üht eesmärki, milleks on võimaldada 
komisjonil kaaluda siduvate õigusaktide 
vastuvõtmist ELi tasandil, teavitades 
süstemaatiliselt liikmesriikide kõnealuse 
direktiivi kohaselt võetud meetmetest.
Kuna meetmed, mida liikmesriigid võivad 
käesoleva määruse alusel võtta, ei saa olla 
seotud olemasolevate õigusaktide alusel 
lubatud GMOde turuleviimisega ning 
seega ei muuda need kehtivate õigusaktide 
kohaselt lubatud GMOde turule viimise 
tingimusi, siis ei tundu teatamise kord, mis 
on sätestatud direktiivis 98/34/EÜ 
komisjonile kõige kohasema teabekanalina.
Seega erandina direktiivi 98/34/EÜ ei 
kohaldata. Et komisjon oleks meetmetest 
teadlik, siis tundub proportsionaalsem 
lihtsam süsteem, millega teavitatakse 
meetmetest enne nende võtmist. Seega 
tuleks meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb võtta, teatada koos põhjendusega 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele üks 
kuu enne nende võtmist.

põhjusi lisaks teaduslikule hinnangule
keskkonna- või terviseohu kohta. Pealegi ei 
täidetaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ 
(millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) 
üht eesmärki, milleks on võimaldada 
komisjonil kaaluda siduvate õigusaktide 
vastuvõtmist ELi tasandil, teavitades 
süstemaatiliselt liikmesriikide kõnealuse 
direktiivi kohaselt võetud meetmetest.
Kuna meetmed, mida liikmesriigid võivad 
käesoleva määruse alusel võtta, ei saa olla 
seotud olemasolevate õigusaktide alusel 
lubatud GMOde turuleviimisega ning 
seega ei muuda need kehtivate õigusaktide 
kohaselt lubatud GMOde turule viimise 
tingimusi, siis ei tundu teatamise kord, mis 
on sätestatud direktiivis 98/34/EÜ 
komisjonile kõige kohasema teabekanalina.
Seega erandina direktiivi 98/34/EÜ ei 
kohaldata. Et komisjon oleks meetmetest 
teadlik, siis tundub proportsionaalsem 
lihtsam süsteem, millega teavitatakse 
meetmetest enne nende võtmist. Seega 
tuleks meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb võtta, teatada koos põhjendusega 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele üks 
kuu enne nende võtmist.

Or. ro

Muudatusettepanek 52
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada 
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks muid põhjusi, kui teaduslik 

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele paindlikud 
võimalused kasutada GMOde oma 
territooriumil kasvatamise piiramiseks või
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hinnang keskkonna- või terviseohu kohta.
Pealegi ei täidetaks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 
98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) 
üht eesmärki, milleks on võimaldada 
komisjonil kaaluda siduvate õigusaktide 
vastuvõtmist ELi tasandil, teavitades 
süstemaatiliselt liikmesriikide kõnealuse 
direktiivi kohaselt võetud meetmetest.
Kuna meetmed, mida liikmesriigid võivad 
käesoleva määruse alusel võtta, ei saa olla 
seotud olemasolevate õigusaktide alusel 
lubatud GMOde turuleviimisega ning 
seega ei muuda need kehtivate õigusaktide 
kohaselt lubatud GMOde turule viimise 
tingimusi, siis ei tundu teatamise kord, mis 
on sätestatud direktiivis 98/34/EÜ 
komisjonile kõige kohasema teabekanalina.
Seega erandina direktiivi 98/34/EÜ ei 
kohaldata. Et komisjon oleks meetmetest 
teadlik, siis tundub proportsionaalsem 
lihtsam süsteem, millega teavitatakse 
meetmetest enne nende võtmist. Seega 
tuleks meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb võtta, teatada koos põhjendusega 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele üks 
kuu enne nende võtmist.

keelustamiseks muid põhjusi kui teaduslik 
hinnang keskkonna- või terviseohu kohta, 
et lihtsustada GMOde küsimuses otsuste 
tegemist liidus. Pealegi ei täidetaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord) üht eesmärki, 
milleks on võimaldada komisjonil kaaluda 
siduvate õigusaktide vastuvõtmist ELi 
tasandil, teavitades süstemaatiliselt 
liikmesriikide kõnealuse direktiivi kohaselt 
võetud meetmetest. Kuna meetmed, mida 
liikmesriigid võivad käesoleva määruse 
alusel võtta, ei saa olla seotud 
olemasolevate õigusaktide alusel lubatud 
GMOde turuleviimisega ning seega ei 
muuda need kehtivate õigusaktide kohaselt 
lubatud GMOde turule viimise tingimusi, 
siis ei tundu teatamise kord, mis on 
sätestatud direktiivis 98/34/EÜ komisjonile 
kõige kohasema teabekanalina. Seega 
erandina direktiivi 98/34/EÜ ei kohaldata.
Et komisjon oleks meetmetest teadlik, siis 
tundub proportsionaalsem lihtsam süsteem, 
millega teavitatakse meetmetest enne 
nende võtmist. Seega tuleks meetmetest, 
mida liikmesriik kavatseb võtta, teatada 
koos põhjendusega komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele üks kuu enne nende 
võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriikide tõstatatud 
tervisekaitseküsimustega peaksid 
olemasolevate õigusaktide raames 
täielikult ja viivitamata tegelema Euroopa 
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Toiduohutusamet ja komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Liikmesriikide piirangud või keelud 
seoses GMOde kasvatamisega ei tohiks 
takistada biotehnoloogiaalaste 
teadusuuringute teostamist, kui järgitakse 
kõiki vajalikke ohutusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
-1) Artikkel 22 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 22
Vaba ringlus
Ilma et see piiraks artikli 23 või artikli 
26b kohaldamist, ei või liikmesriigid 
keelata, piirata ega takistada käesoleva
direktiivi nõuetele vastavate GMOde 
toodetena või toodete koostises 
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turuleviimist.”

Or. en

Selgitus

Artikkel 22 ei tohiks välistada liikmesriikide võimalust võtta vastu eeskirjad GMOde 
kasvatamise piiramise või keelamise kohta oma territooriumil kooskõlas uue artikliga 26b.

Muudatusettepanek 56

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus) 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
-1 a) Artiklile 25 lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Ilma et see põhjendamatult piiraks 
intellektuaalomandi õiguste kaitset, ei 
piirata ega takistata juurdepääsu GMOde 
võimalikke ohtusid käsitlevate sõltumatute 
teadusuuringute teostamiseks vajalikule 
materjalile, nagu seemned.”

Or. en

Selgitus

Keskkonna nõukogu 2008. aasta detsembris toimunud kohtumise järelduste kohaselt tuleks
sõltumatutele uurijatele võimaldada juurdepääs kogu asjakohasele materjalile, pidades 
seejuures kinni intellektuaalomandi õigustest. Praegu on sõltumatutel uurijatel sageli võimatu 
GM-sortide kohta uuringuid läbi viia, kuna juurdepääs GM-materjalile on piiratud ja 
põllumajandustootjad on kohustatud GM-materjali uuringuteks mitte edastama. Selleks et 
liikmesriigid saaksid uurida teatavate GM-sortide sobivust konkreetse vastuvõtva 
keskkonnaga, ei tohi piirata juurdepääsu GM-materjalile.
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Muudatusettepanek 57

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus) 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
-1 b) Artikli 26a lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad kõiki
asjakohaseid meetmeid, et vältida 
GMOde tahtmatut sattumist muudesse 
toodetesse oma ja teiste liikmesriikide 
territooriumil.”

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 7. Võimaliku GMOde kasvatamisega ei tohiks tava-
või mahepõllumajandustootjatele kaasneda lisakulusid. Seega tuleks liikmesriike kohustada 
võtma meetmeid, et vältida GMOde sattumist teistesse toodetesse – need meetmed on 
artikli 26a praeguse sõnastuse järgi valikulised. Kõnealuste meetmetega tuleb lisaks tagada, 
et välditakse naaberliikmesriikide saastamist, eelkõige piiriäärsetes piirkondades.

Muudatusettepanek 58
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse 



AM\861210ET.doc 43/76 PE460.799v02-00

ET

järgmiselt:
-1) Artikli 26a lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et vältida GMOde tahtmatut 
sattumist muudesse toodetesse oma riigi 
piirides ja teiste liikmesriikide 
territooriumil.”

Or. en

Selgitus

Saaste vältimiseks peavad saastamisvastased meetmed olema liikmesriikidele kohustuslikud, 
eelkõige kahe eri liikmesriigi piirialadel.

Muudatusettepanek 59
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
-1) Artikli 26a lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et vältida GMOde tahtmatut 
sattumist muudesse toodetesse nii riigi 
piirides kui ka piiriüleselt.”

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
-1) Artikli 26a lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et vältida GMOde tahtmatut 
sattumist muudesse toodetesse nii riigi 
piirides kui ka piiriüleselt.”

Or. en

Selgitus

Saastamisvastased meetmed peavad olema liikmesriikidele kohustuslikud, et vältida 
majanduskulude tekitamist GMO-vabadele põllumajandus- ja toiduainetootjatele riigisisese 
ja piiriülese GM-saaste tõttu. Praegu on saastamisvastaste meetmete võtmine direktiivi 
2001/18/EÜ artikli 26a järgi vabatahtlik, mistõttu võivad liikmesriigid mitte kaitsta oma 
põllumajandustootjaid ja tootjaid GMO-saastuse eest.

Muudatusettepanek 61
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
-1) Artikli 26a lõige 1 asendatakse 
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järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et vältida GMOde tahtmatut 
sattumist muudesse toodetesse.”

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida tavakultuuride saastumist GMOdega, on hädavajalik kohustada liikmesriike 
võtma vajalikke meetmeid. Geneetiliselt muundatud ja tavakultuuride samaaegse viljelemise 
tagamiseks ELis on vajalikud minimaalsed puhvervööndid. Seega palutakse komisjonil 
esitada ettepanek, et vältida tahtmatut saastamist liikmesriigi või naaberliikmesriikide 
territooriumil.

Muudatusettepanek 62
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
-1 a) Artikli 26a lõige 2 asendatakse 
järgmisega: 
„2. Komisjon esitab ettepaneku 
eesmärgiga kehtestada minimaalsed 
puhvervööndid geneetiliselt muundatud ja 
tavaliste (geneetiliselt muundamata) 
põllukultuuride põldude vahel, et vältida 
tahtmatut GMO-saastust asjaomaste 
liikmesriikide või nende 
naaberliikmesriikide territooriumil.”

Or. en
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Selgitus

Selleks et vältida tavakultuuride saastumist GMOdega, on hädavajalik kohustada liikmesriike 
võtma vajalikke meetmeid. Geneetiliselt muundatud ja tavakultuuride samaaegse viljelemise 
tagamiseks ELis on vajalikud minimaalsed puhvervööndid. Seega palutakse komisjonil 
esitada ettepanek, et vältida tahtmatut saastamist liikmesriigi või naaberliikmesriikide 
territooriumil.

Muudatusettepanek 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mis 
piiravad või keelavad kõigi või teatavate
käesoleva direktiivi C osa või määruse
(EÜ) nr 1829/2003 kohaselt lubatud 
GMOde kasvatamist kogu oma 
territooriumil või osal sellest, kaasa 
arvatud geneetiliselt muundatud seemnete 
ja taimede paljundusmaterjali sordid, mis 
on turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eeldusel, et:

Liikmesriigid võivad igal üksikjuhul 
eraldi võtta meetmeid, mis piiravad või 
keelavad käesoleva direktiivi C osa või 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaselt 
lubatud konkreetsete GMOde kasvatamist 
kogu oma territooriumil või osal sellest, 
kaasa arvatud geneetiliselt muundatud 
seemnete ja taimede paljundusmaterjali 
sordid, mis on turule viidud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali turustamist 
käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt, 
eeldusel, et:

Or. en

Muudatusettepanek 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mis Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mis 
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piiravad või keelavad kõigi või teatavate
käesoleva direktiivi C osa või määruse
(EÜ) nr 1829/2003 kohaselt lubatud 
GMOde kasvatamist kogu oma 
territooriumil või osal sellest, kaasa 
arvatud geneetiliselt muundatud seemnete 
ja taimede paljundusmaterjali sordid, mis 
on turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eeldusel, et:

piiravad või keelavad igal üksikjuhul 
eraldi käesoleva direktiivi C osa või 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaselt 
lubatud GMOde kasvatamist kogu oma 
territooriumil või osal sellest, kaasa 
arvatud geneetiliselt muundatud seemnete 
ja taimede paljundusmaterjali sordid, mis 
on turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eeldusel, et:

Or. fr

Selgitus

Riiklikud piiravad meetmed peaksid olema iga kultuuri puhul erinevad, sest konkreetsed 
GMOd võivad erinevate piirkondade puhul kaasa tuua eri ohte ja kasu, ning kõik kultuurid ei 
tolmle ühtemoodi.

Muudatusettepanek 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mis 
piiravad või keelavad kõigi või teatavate
käesoleva direktiivi C osa või määruse
(EÜ) nr 1829/2003 kohaselt lubatud 
GMOde kasvatamist kogu oma 
territooriumil või osal sellest, kaasa 
arvatud geneetiliselt muundatud seemnete 
ja taimede paljundusmaterjali sordid, mis 
on turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eeldusel, et:

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mis 
piiravad või keelavad igal üksikjuhul 
eraldi käesoleva direktiivi C osa või 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaselt 
lubatud GMOde kasvatamist kogu oma 
territooriumil või osal sellest, kaasa 
arvatud geneetiliselt muundatud seemnete 
ja taimede paljundusmaterjali sordid, mis 
on turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eeldusel, et:

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mis 
piiravad või keelavad kõigi või teatavate 
käesoleva direktiivi C osa või määruse
(EÜ) nr 1829/2003 kohaselt lubatud 
GMOde kasvatamist kogu oma 
territooriumil või osal sellest, kaasa 
arvatud geneetiliselt muundatud seemnete 
ja taimede paljundusmaterjali sordid, mis 
on turule viidud seemnete ja taimede 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevate 
ELi õigusaktide kohaselt, eeldusel, et:

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mis 
piiravad või keelavad teatavate käesoleva 
direktiivi C osa või määruse (EÜ) nr 
1829/2003 kohaselt lubatud GMOde 
kasvatamist osal oma territooriumist, 
kaasa arvatud geneetiliselt muundatud 
seemnete ja taimede paljundusmaterjali 
sordid, mis on turule viidud seemnete ja 
taimede paljundusmaterjali turustamist 
käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt, 
eeldusel, et:

Or. en

Muudatusettepanek 67

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel 
põhjendustel kui kahjuliku mõju 
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis 
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad:

Or. en
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Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 8. Kasvatamise piiramise põhjendustest ei ole 
asjakohane välja jätta keskkonna ja tervisega seotud põhjusi.

Muudatusettepanek 68

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) põhjendustel, mis on seotud täiendava 
keskkonna- või tervisemõjuga, mis võib 
tuleneda GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest, lisaks 
käesoleva direktiivi C osa alusel 
läbiviidud ohuhindamise raames uuritud 
keskkonna- või tervisemõju, või mida ei 
ole kõnealuse hindamise käigus piisavalt 
käsitletud; või

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 8. Ühtlustatud ohuhindamine ei pruugi käsitleda 
kõiki võimalikke GMOde kasvatamise mõjusid eri piirkondades ja ökosüsteemides. 
Liikmesriikidel võivad olla täpsemad teadmised, et hinnata oma territooriumiga seotud 
keskkonna- ja terviseohte.

Muudatusettepanek 69

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) asjaolul, et käesoleva direktiivi C osa 
alusel läbiviidud ohuhindamise raames 
uuritud keskkonna- või tervisemõju on 
jätkuvalt teaduslikult tõestamata; või

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 8. Kui ohutus ei ole teaduslikult tõestatud, peab 
liikmesriikidel olema võimalus GMOde kasvatamise piiramiseks või keelamiseks oma 
territooriumil.

Muudatusettepanek 70

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjaolul, et andmed GMOde 
keskkonda viimise võimaliku kahjuliku 
mõju kohta liikmesriigi territooriumile, 
bioloogilisele mitmekesisusele või 
elanikkonnale puuduvad või on 
ebapiisavad; või

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 8.
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Muudatusettepanek 71

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) põhjendustel, mis on seotud umbrohu 
ja kahjurite pestitsiidiresistentsuse 
kujunemise vältimisega; või

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 5. On teaduslikult tunnustatud, et geneetiliselt 
muundatud herbitsiiditolerantsete kultuuride kasvatamine soodustab umbrohu resistentsust. 
USAst pärit tõendusmaterjali kohaselt leidub teatavate pestitsiidide suhtes resistentseks 
muutunud umbrohtu miljonitel hektaritel põllumajandusmaal. Seetõttu on asjakohane lubada 
liikmesriikidel piirata või keelata GMOde kasvatamist sellistel põhjustel.

Muudatusettepanek 72

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – alapunkt v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) põhjendustel, mis on seotud GM-sordi 
invasiivsuse või vastupidavusega, või 
asjaoluga, et võib toimuda ristumine 
kohalike kultuur- või looduslike 
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taimedega; või

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 5. Liikmesriikidel peab olema võimalik piirata või 
keelata selliste taimede kasvatamist, mis on väga probleemsed invasiivsuse, vastupidavuse või 
kohalike taimedega võimaliku ristumise tõttu (nagu rapsiseeme).

Muudatusettepanek 73

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – alapunkt vi (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) põhjendustel, mis on seotud 
mittejätkusuutlike põllumajandustavade 
kahjuliku keskkonna- ja tervisemõju 
vältimisega, või

Or. en

Selgitus

On tõendeid, et GMOde kasvatamine on seotud teatavate äärmiselt intensiivsete 
põllumajandustavadega, mis võivad suurendada pestitsiidide kasutamist, vähendada 
bioloogilist mitmekesisust ja põhjustada mulla degradeerumist. Seega on asjakohane lisada 
loetelusse ka põhjendused, mis on seotud mittejätkusuutlike põllumajandustavadega.

Muudatusettepanek 74

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – alapunkt vii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 vii) põhjendustel, mis on seotud 
ökosüsteemide jätkusuutlikkust säilitavate 
põllumajandustavade kaitsmise ja 
alalhoidmisega, teatavate elupaikade ja 
ökosüsteemide või teatavate looduslike või 
maastiku eripärade säilitamisega; või

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 8 ja komisjoni talituste ettepanekutel.

Muudatusettepanek 75

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a – alapunkt viii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) muudel põhjendustel, mis võivad 
muu hulgas hõlmata muutusi 
põllumajandustavades, maa kasutamist, 
asulaplaneerimist, sotsiaalmajanduslikke 
mõjusid või muid õiguspäraseid tegureid;

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 8.
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Muudatusettepanek 76
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel 
põhjendustel kui kahjuliku mõju 
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis 
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad:

i) põhjendustel, mis on seotud GMOde 
tahtlikust keskkonda viimisest või 
turuleviimisest tuleneva võimaliku 
keskkonnamõjuga, lisaks käesoleva 
direktiivi C osa alusel läbiviidud 
keskkonnakahjulike mõjude hindamisel 
uuritud keskkonnamõjule;
ii) asjaolul, et andmed GMOde keskkonda 
viimise võimaliku kahjuliku mõju kohta 
liikmesriigi keskkonnale, sealhulgas, 
bioloogilisele mitmekesisusele puuduvad, 
on ebapiisavad või on äärmiselt 
vastuolulised; või
iii) muudel põhjendustel, mis võivad muu 
hulgas hõlmata muutusi 
põllumajandustavades, maa kasutamist, 
asulaplaneerimist, sotsiaalmajanduslikke 
mõjusid või muid õiguspäraseid tegureid;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel 
põhjendustel kui kahjuliku mõju 
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis 
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad:

i) põhjendustel, mis on seotud GMOde 
tahtlikust keskkonda viimisest või 
turuleviimisest tuleneva võimaliku 
keskkonnamõjuga, lisaks käesoleva 
direktiivi C osa alusel läbiviidud 
keskkonnakahjulike mõjude hindamisel 
uuritud keskkonnamõjule; või
ii) asjaolul, et andmed GMOde tahtliku 
keskkonda viimise võimalike kahjulike 
mõjude kohta liikmesriigi territooriumile 
või bioloogilisele mitmekesisusele 
puuduvad või on ebapiisavad; või
iii) muudel põhjendustel, mis võivad muu 
hulgas hõlmata muutusi 
põllumajandustavades, maa kasutamist, 
asulaplaneerimist, vajadust tagada 
seemnete puhtus, sotsiaalmajanduslikke 
mõjusid või muid õiguspäraseid tegureid;

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 8 täiendamine. On hädavajalik kaitsta seemneid GMOdega 
saastumise eest, seega võiksid liikmesriigid mõnede meetmete võtmise korral õiguspäraselt 
viidata vajadusele kaitsta seemnete puhtust, vähemalt teatavates piirkondades.

Muudatusettepanek 78
Kriton Arsenis
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel 
põhjendustel kui kahjuliku mõju 
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis 
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad:

i) põhjendustel, mis on seotud GMOde 
tahtlikust keskkonda viimisest või 
turuleviimisest tuleneva võimaliku 
keskkonnamõjuga, lisaks käesoleva 
direktiivi C osa alusel läbiviidud 
keskkonnakahjulike mõjude hindamisel 
uuritud keskkonnamõjule; või
ii) asjaolul, et andmed GMOde tahtliku 
keskkonda viimise võimalike kahjulike 
mõjude kohta liikmesriigi territooriumile 
või bioloogilisele mitmekesisusele 
puuduvad või on ebapiisavad; või
iii) muudel põhjendustel, mis on seotud 
keskkonnamõjuga, lisaks eespool 
nimetatud hindamisele, ning võivad muu 
hulgas hõlmata muutusi 
põllumajandustavades, maa kasutamist, 
asulaplaneerimist, sotsiaalmajanduslikke 
mõjusid või muid asjakohaseid tegureid;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Dan Jørgensen
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel
põhjendustel kui kahjuliku mõju 
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad põhjendustel, 
mis on seotud GMOde tahtlikust 
keskkonda viimisest või turuleviimisest
tekkida võiva keskkonna- või 
tervisemõjuga, mis on olemas lisaks 
direktiivi 2001/18/EÜ C osa alusel läbi 



AM\861210ET.doc 57/76 PE460.799v02-00

ET

viidud ohuhindamisel uuritud mõjudele, 
või mida ei ole käsitletud või on 
kõnealusel hindamisel uuritud 
ebapiisavalt. Riiklike meetmete aluseks 
võivad muu hulgas olla:
i) asjaolu, et andmed GMOde võimalike 
kahjulike mõjude kohta liikmesriigi 
keskkonnale või rahvatervisele puuduvad 
või on ebapiisavad, või asjaolu, et 
käesoleva direktiivi C osa alusel läbi 
viidud ohuhindamise käigus uuritud 
võimalik keskkonna- või tervisemõju on 
jätkuvalt teaduslikult tõestamata;
ii) GMOde kasvatamisega seotud 
põllumajandustavade kahjuliku 
keskkonna- või tervisemõju vältimine;
iii) mullaviljakust ja bioloogilist 
mitmekesisust edendavate ökoloogiliselt 
jätkusuutlike põllumajandustavade kaitse.
Riiklike meetmete aluseks võivad olla ka 
muud õiguspärased tegurid, mis võivad 
tekkida GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel lubatakse võtta riiklikke meetmeid põhjustel, mis on seotud keskkonna-, 
tervise- või muude õiguspäraste teguritega, mis tekivad GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest, et anda riiklikele meetmetele õiguslik kehtivus.

Muudatusettepanek 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel a) need meetmed põhinevad põhjendustel, 
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põhjendustel kui kahjuliku mõju 
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda
viimisest või turuleviimisest;

mis on seotud GMOde tahtlikust 
keskkonda viimisest või turuleviimisest
tuleneva võimaliku keskkonnamõjuga, 
lisaks käesoleva direktiivi C osa alusel 
läbiviidud keskkonnakahjulike mõjude
hindamisel uuritud keskkonnamõjule, või 
hõlmavad muid õiguspäraseid tegureid, 
nagu:
i) andmed GMOde võimalike kahjulike 
mõjude kohta liikmesriigi ökosüsteemile 
või rahvatervisele puuduvad või on 
ebapiisavad;
ii) geneetiliselt muundatud kultuuride 
invasiivsus ja vastupidavus;
iii) põhjused, mis on seotud GMOde 
kasvatamisest tulenevate muutunud 
põllumajandustavadega, mis toovad kaasa 
negatiivse keskkonna- või tervisemõju;
iv) põhjused, mis õigustavad selliste 
põllumajandustavade säilitamist ja 
arendamist, mis ühendavad kõige 
paremini tootmise ja ökosüsteemide 
jätkusuutlikkuse, või selliste GMOde 
kasvatamisele alternatiivsete 
põllumajandustavade olemasolu, mis on 
tehniliselt, majanduslikult ja 
keskkonnaalaselt tulemuslikumad;

Or. en

Selgitus

Õiguslikult kehtivate põhjenduste saamiseks peab liikmesriikidel olema õigus põhjendada 
GMOde kasvatamise keelustamist või piiramist keskkonna- või tervisemõjudega, mis võivad 
tekkida GMOde tahtlikust keskkonda viimisest või turuleviimisest.
Eelkõige teaduslik ebakindlus ning looduslikes elupaikades domineerivate geneetiliselt 
muundatud kultuuride invasiivsus ja vastupidavus, mis ohustab bioloogilist mitmekesisust 
ning mida ei saa keskkonnast tagasi võtta, peavad kuuluma põhjenduste hulka, mida võib 
esitada riiklike meetmete võtmise kohta.

Muudatusettepanek 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 



AM\861210ET.doc 59/76 PE460.799v02-00

ET

Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel
põhjendustel kui kahjuliku mõju 
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad põhjendustel, 
mis on seotud keskkonna- või 
tervisemõjuga, mis võib tuleneda GMOde 
tahtlikust keskkonda viimisest, või muudel 
õiguspärastel teguritel. Riiklike meetmete 
aluseks võivad muu hulgas olla:
– GMOde tahtlikust keskkonda viimisest 
tuleneva pestitsiidiresistentsuse 
kujunemise vältimine umbrohu ja 
kahjurite puhul;
– põllumajandustootjate kaitsmine 
suurema sõltuvuse eest geneetiliselt 
muundatud seemnete ja vastavate 
herbitsiidide patente omavatest 
ettevõtjatest;
– GMOde tahtlikust keskkonda viimisest 
tulenevate muutuste vältimine 
põllumajandustavades, avaldades 
kahjulikku mõju keskkonnale, tervisele 
või olemasolevatele 
põllumajandustavadele, mis on 
ökoloogiliselt jätkusuutlikumad;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda võimalus põhjendada võimalikku riiklikku GMOde keelustamist 
tervise- või keskkonnaprobleemidega.

Muudatusettepanek 82
Kathleen Van Brempt
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
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Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel
põhjendustel kui kahjuliku mõju
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis 
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad põhjendustel, 
mis täiendavad ja/või erinevad 
põhjendustest seoses kahjuliku mõju
hindamisega tervisele ja keskkonnale, mis 
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest, sealhulgas:

i) täiendavad keskkonnaalased 
põhjendused, mida ei ole käesoleva 
direktiivi alusel hinnatud;
ii) põhjendused, millega õigustatakse 
selliste põllumajandustavade säilitamist ja 
arendamist, mis pakuvad kõige paremat 
tootmise ja ökosüsteemide 
jätkusuutlikkuse tasakaalu;
iii) põhjendused, mis on seotud 
resistentsuse või invasiivsete taimeliikide 
ilmnemisega;
iv) põhjendused, mis on seotud 
olemasolevate muude tavadega peale 
GMOde kasvatamise, andes tehnilisest, 
majanduslikust ja keskkonna seisukohast 
paremaid tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel 
põhjendustel kui kahjuliku mõju hindamine 
tervisele ja keskkonnale, mis tuleneb 

a) need meetmed põhinevad muudel
teaduslikel põhjendustel kui direktiivi 
2001/18/EÜ C osa alusel läbi viidud 
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GMOde tahtlikust keskkonda viimisest või 
turuleviimisest;

teaduslik kahjuliku mõju hindamine 
tervisele ja keskkonnale, mis tuleneb 
GMOde tahtlikust keskkonda viimisest või 
turuleviimisest.

Nende meetmete aluseks võivad olla 
järgmised põhjendused, mis on seotud 
riikliku ja/või regionaalpoliitikaga:
i) põllukultuuride mitmekesisuse 
kaitsmine;
ii) asjaolu, et ei ole võimalik kehtestada 
samaaegset viljelemist käsitlevaid 
meetmeid geograafiliste eritingimuste (nt 
väga väikesed saared, mägipiirkonnad 
ja/või looduslikult kõrge väärtusega 
piirkonnad või riigid, mille territoorium 
on väga väike) tõttu;
iii) asjaolu, et andmed GMOde tahtliku 
keskkonda viimise võimalike kahjulike 
mõjude kohta piirkonna territooriumile 
või bioloogilisele mitmekesisusele 
puuduvad;

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Dagmar Roth-Behrendt
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel
põhjendustel kui kahjuliku mõju 
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad liikmesriikide 
esitatud põhjendustel, mis on seotud 
keskkonna- või tervisemõjuga, mida
GMOde tahtlik keskkonda viimine või 
turuleviimine põhjustada võib, või muude 
õiguspäraste teguritega;

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidele tagatakse kindlal õiguslikul alusel põhinev õigus GMOde kasvatamise 
piiramiseks või keelamiseks oma territooriumil. Seega võimaldatakse neil võtta vastu riiklikke 
meetmeid põhjendustel, mis on seotud keskkonna-, tervise- või muude õiguspäraste teguritega 
seoses GMOde tahtliku keskkonda viimisega, lisaks või sõltumata käesoleva direktiivi C osas 
sätestatud ohuhindamisest. Ohuhindamine ei saa kunagi olla ammendav, nagu on ette nähtud 
direktiivi 2001/18/EÜ II lisas.

Muudatusettepanek 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need meetmed põhinevad muudel
põhjendustel kui kahjuliku mõju
hindamine tervisele ja keskkonnale, mis 
tuleneb GMOde tahtlikust keskkonda 
viimisest või turuleviimisest;

a) need meetmed põhinevad üldistes 
huvides esitatud õiguspärastel ja vajalikel
põhjendustel, mis on nõuetekohased, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad ning ei ole seotud
kahjuliku mõju hindamisega tervisele ja 
keskkonnale, mis tuleneb GMOde 
tahtlikust keskkonda viimisest või 
turuleviimisest;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) nende meetmetega tagatakse ka 
põllumajandustootjate ja tarbijate 
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valikuvabaduse nõuetekohane austamine 
ning

Or. en

Muudatusettepanek 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) nende meetmetega tagatakse ka 
põllumajandustootjate ja tarbijate 
valikuvabaduse nõuetekohane austamine;

Or. fr

Selgitus

Põllumajandustootjate ja tarbijate valikuvabaduse olulist põhimõtet tuleks austada, sest 
sellega tagatakse, et meetmed on proportsionaalsed, kõikide sidusrühmade huve võetakse 
arvesse ja GMOde kasvatamise piirkondades toimub vastav arutelu.

Muudatusettepanek 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) need meetmed ei moonuta eri 
liikmesriikide põllumajandustootjate 
vahelist konkurentsi;
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Or. fr

Muudatusettepanek 89
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) nende meetmetega tagatakse, et 
põllumajandustootjaid, kes soovivad 
GMOsid kasvatada, ei diskrimineerita;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) juhul kui need meetmed käsitlevad 
kultuure, mis on liidu tasandil juba 
lubatud, tagavad liikmesriigid, et 
põllumajandustootjatele, kes asjaomaseid 
kultuure õiguspäraselt kasvatasid, ei 
kaasne põhjendamatuid kahjusid. 
Liikmesriigid tagavad eelkõige, et 
kõnealustel põllumajandustootjatel on 
kohanemiseks piisavalt aega ning neid ei 
peetaks vastutavaks tagasiulatuvalt ja 
vähemalt kahe aasta jooksul pärast 
meetmete vastuvõtmist üheski aspektis, 
mis tuleneb õiguslikust muudatusest.
.

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) juhul kui need meetmed käsitlevad 
kultuure, mis on liidu tasandil juba 
lubatud, tagavad liikmesriigid, et 
põllumajandustootjatel, kes GMOsid 
kasvatasid, on kohanemiseks piisavalt 
aega, ning neid ei saa pidada vastutavaks 
tagasiulatuvalt;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) juhul kui need meetmed käsitlevad 
kultuure, mis on liidu tasandil juba 
lubatud, tagavad liikmesriigid, et 
põllumajandustootjatel, kes asjaomaseid 
kultuure õiguspäraselt kasvatasid, on 
viljelushooaja lõpetamiseks piisavalt 
aega;

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) nende meetmete eesmärki ei ole 
võimalik saavutada geneetiliselt 
muundatud, tava- ja 
mahepõllunduskultuuride samaaegset 
viljelemist käsitlevate meetmete 
rakendamisega; ning

Or. en

Muudatusettepanek 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) need meetmed võetakse vastu ja 
tehakse avalikult teatavaks kõigile 
asjaomastele ettevõtjatele, sealhulgas 
kasvatajatele, vähemalt 12 kuud enne 
viljelushooaja algust;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on suurendada põllumajandustootjate õiguskindlust ja tagada, 
et üldine reguleeriv raamistik vahetult enne viljelushooaja algust ei muutu. Nii saavad 
põllumajandustootjad seemned tellida ja põllud ette valmistada ning ei pea riskima 
majandusliku kahjuga, mis tekiks juhul, kui kultuuridele, mida nad kasvatada kavatsesid, 
seatakse ootamatult keeld või piirangud.
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Muudatusettepanek 95
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) need meetmed tehakse avalikult 
teatavaks vähemalt 12 kuud enne 
viljelushooaja algust;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) need meetmed võetakse vastu ja 
tehakse avalikult teatavaks kõigile 
asjaomastele ettevõtjatele, sealhulgas 
kasvatajatele, vähemalt kuus kuud enne 
viljelushooaja algust; ning

Or. en

Muudatusettepanek 97
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  



PE460.799v02-00 68/76 AM\861210ET.doc

ET

Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) need meetmed võetakse vastu ja 
tehakse avalikult teatavaks kõigile 
asjaomastele ettevõtjatele, sealhulgas 
kasvatajatele, vähemalt kuus kuud enne 
viljelushooaja algust;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) need meetmed võetakse vastu ja 
tehakse avalikult teatavaks kõigile 
asjaomastele ettevõtjatele enne 
viljelushooaja algust; 

Or. en

Muudatusettepanek 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) nende meetmete mõju on eelnevalt 
hinnatud ning need on osutunud 
vajalikuks ja proportsionaalseks;
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Or. fr

Selgitus

Selleks et tugevdada liikmesriikide poolt vastu võetud GMOde kasvatamist piiravate või 
keelavate meetmete õiguslikku kehtivust, tuleks eelnevalt läbi viia mõjuhindamine, et 
tõendada kavandatud meetmete vajalikkust ja proportsionaalsust. Vaidluste korral Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis hõlbustaks see mõjuhinnang vastuvõetud meetme kaitsmist.

Muudatusettepanek 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) komisjon viib enne meetmete 
vastuvõtmist läbi täieliku mõjuhindamise 
meetmete võimaliku mõju kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) nende meetmetega järgitakse 
kohalikke põllumajandustingimusi ja -
arengut;

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1  
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) nende meetmetega järgitakse 
kohalikke põllumajandus- ja 
kultuuritraditsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) nende meetmetega ei takistata ega 
piirata mingil viisil lubatud GMOde 
kasutamist teiste liikmesriikide poolt, kes 
ei soovi nende kasvatamist piirata või 
keelata;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt a d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a d) need meetmed võetakse vastu 
maksimaalselt kolmeks aastaks ja neid 
võib vajaduse korral uuendada pärast 
seda, kui on viidud läbi uus 
mõjuhindamine, mille kohaselt on 
meetmed vajalikud ja proportsionaalsed;

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meetmed on kooskõlas aluslepingutega. b) need meetmed on kooskõlas liidu 
rahvusvaheliste kohustuste ja
aluslepingutega, eriti proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Julie Girling, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meetmed on kooskõlas aluslepingutega. b) need meetmed on kooskõlas 
aluslepingutega, eriti proportsionaalsuse 
põhimõttega, ja liidu rahvusvaheliste 
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kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meetmed on kooskõlas aluslepingutega. b) meetmed on kooskõlas aluslepingute ja 
liidu rahvusvaheliste kohustustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina direktiivist 98/34/EÜ tuleks 
põhjendatud meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb käesoleva artikli alusel võtta, 
teatada teavitamise eesmärgil komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele üks kuu enne 
nende võtmist.”

Vastavalt direktiivile 98/34/EÜ tuleks 
põhjendatud meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb käesoleva artikli alusel võtta, 
teatada teavitamise eesmärgil komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele kolm kuud enne 
nende võtmist.”

Or. en

Muudatusettepanek 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
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Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina direktiivist 98/34/EÜ tuleks 
põhjendatud meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb käesoleva artikli alusel võtta, 
teatada teavitamise eesmärgil komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele üks kuu enne 
nende võtmist.”

Direktiivi 98/34/EÜ kohaselt tuleks 
põhjendatud meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb käesoleva artikli alusel võtta, 
teatada teavitamise eesmärgil komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele kolm kuud enne 
nende võtmist.”

Or. fr

Selgitus

Selleks et võetud meetmeid – eelkõige samaaegset viljelemist käsitlevaid meetmeid –
liikmesriikide vahel paremini kooskõlastada, on oluline teavitada piisavalt aegsasti teisi 
liikmesriike, eelkõige selle liikmesriigi naaberliikmesriike, kus on riiklikult otsustatud keelata 
teatava GMO kasvatamine.

Muudatusettepanek 110
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina direktiivist 98/34/EÜ tuleks 
põhjendatud meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb käesoleva artikli alusel võtta, 
teatada teavitamise eesmärgil komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele üks kuu enne 
nende võtmist.”

Vastavalt direktiivile 98/34/EÜ tuleks 
põhjendatud meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb käesoleva artikli alusel võtta, 
teatada teavitamise eesmärgil komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele kaks kuud enne 
nende võtmist.”

Or. en



PE460.799v02-00 74/76 AM\861210ET.doc

ET

Muudatusettepanek 111

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina direktiivist 98/34/EÜ tuleks
põhjendatud meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb käesoleva artikli alusel võtta, 
teatada teavitamise eesmärgil komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele üks kuu enne 
nende võtmist.”

Erandina direktiivist 98/34/EÜ tuleks 
meetmetest, mida liikmesriik kavatseb 
käesoleva artikli alusel võtta, teatada 
teavitamise eesmärgil komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele üks kuu enne 
nende võtmist.”

Or. en

Selgitus

Sõna „põhjendatud” ei ole vajalik. See on subjektiivne ja võib asjatult piirata liikmesriikide 
võimalusi.

Muudatusettepanek 112
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 26b a
Seemnekünnised
Komisjon kehtestab tavaseemnete hulgas 
esinevate GMOde jälgede 
märgistuskünnised, mis peaksid olema 
võimalikult otstarbekad, 
proportsionaalsed ja funktsionaalsed 
kõikide ettevõtjate jaoks.”
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Or. en

Muudatusettepanek 113
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 26b a
Seemnekünnised
Komisjon hindab vajadust kehtestada 
tavaseemnete hulgas esinevate GMOde 
jälgede märgistuskünnised, mis peaksid 
olema võimalikult otstarbekad, 
proportsionaalsed ja funktsionaalsed 
kõikide ettevõtjate jaoks. Ta esitab 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 31. detsembriks 2012, lisades 
vajaduse korral asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.”

Or. en

Muudatusettepanek 114

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus) 
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 26b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 26b a
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Vastutusnõuded
Liikmesriigid kehtestavad näiteks 
kindlustuse kaudu üldise finantsvastutuse 
ja -tagatiste kohustusliku süsteemi, mida 
kohaldatakse kõigi ettevõtjate suhtes ja 
millega tagatakse, et saastaja maksab 
tahtmatu mõju või kahju eest, mida 
GMOde tahtlik keskkonda viimine või 
turuleviimine põhjustada võib.”

Or. en

Selgitus

Kui eri liikmesriikides kehtivad erinevad viljeluseeskirjad, on veelgi olulisem, et igas 
liikmesriigis oleks kehtestatud range süsteem tagamaks, et saastaja maksab tahtmatu mõju või 
kahju eest. Praegu ei ole tava- või mahepõllumajandustootjad tihti piisavalt kaitstud 
võimaliku GMO-saastuse eest.


