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Teema: Geneetiliselt muundatud organisme (GMO) käsitlevate õigusaktide rakendamine

1. Samaaegset viljelemist käsitlevad õigusaktid: Komisjon väidab oma 2009. aasta 
aprillikuu aruandes geneetiliselt muundatud, tavapäraste ja mahepõllukultuuride 
samaaegse viljelemise kohta, et ainult 15 liikmesriiki on võtnud vastu samaaegset 
viljelemist käsitleva eriõigusakti. Kas nende arv on nüüdseks kasvanud? Kas on 
liikmesriike, kus viljeldakse GMOsid ja kus pole samaaegset viljelemist käsitlevaid 
õigusakte? Kas Hispaania, kus viljeldakse protsentuaalselt kõige rohkem GMOsid 
ELis, on nüüdseks rakendanud samaaegset viljelemist käsitlevad õigusaktid?
Direktiivis 2001/18/EÜ on öeldud: „Katse eesmärgil või kommertstootena suurel või 
vähesel hulgal keskkonda viidud elusorganismid võivad seal paljuneda ja ületada 
riigipiire, avaldades sellega mõju ka teistele liikmesriikidele. Elusorganismide 
keskkonda viimise tagajärjed võivad olla pöördumatud.” (põhjendus 4) ning „On vaja 
tagada, et kõik käesoleva direktiivi C osa alusel loa saanud GMOdest koosnevad või 
neid sisaldavad tooted oleksid jälgitavad kõigis turuleviimise järkudes.” (põhjendus 
42)

Samal ajal mainitakse määruses 1829/2003 mitmel korral tarbijate ja põllumeeste 
õigust teha põhjendatud valik. Sama väideti keskkonnanõukogu 2008. aasta 
detsembrikuisel kohtumisel ning seda kinnitas ka volinik Dalli mitmes GMOsid 
käsitlevas kõnes.

Komisjon väidab oma uues, 2010. aasta juulikuu soovituses suuniste kohta riiklike 
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meetmete väljatöötamiseks samaaegse viljelemise jaoks, et vältida GMOde tahtmatut 
sattumist tavapärastesse ja mahepõllunduskultuuridesse, et meetmed, millega vältida 
GMOde tahtmatut sattumist tavapärastesse ja mahepõllunduskultuuridesse, tuleks 
kehtestada liikmesriikide tasandil. Eelöeldut arvesse võttes: Kuidas kavatseb komisjon 
paremini rakendada direktiivi 2001/18/EÜ? Kas komisjon kaalub võimalust muuta 
samaaegse viljelemise meetmete kehtestamine õiguslikult siduvaks?

2. Läbipaistvus: Võttes arvesse direktiivi 2001/18/EÜ artikli 25 lõiget 4 ja Euroopa 
Kohtu 2009. aasta veebruaris vastu võetud otsust kohtuasjas C-552/07, kas komisjon 
võib selgitada, kui mitu liikmesriiki on asutanud avaliku registri üksikasjaliku 
teabega keskkonda viimise koha kohta ja millised liikmesriigid pole seda teinud? 
Mida kavatseb komisjon teha olukorra parandamiseks?

3. Saastumine: Komisjon väidab oma 2009. aasta samaaegse viljelemise aruandes 
(punkt 7.2): „Enamik liikmesriike on samaaegse viljelemise meetmed kavandanud 
selliselt, et toidus ja söödas sisalduvate GMOde puhul välditakse 0,9 % 
märgistamiskünnise ületamist.” Samal ajal on määruses 1829/2003 sätestatud, et 
geneetiliselt muundatud toit tuleb märgistada, välja arvatud toidud, „mis sisaldavad 
GMOdest koosnevat, neid sisaldavat või neist toodetud materjali alla 0,9 % toidu 
üksikutes koostisosades või ühest komponendist koosnevas toidus, kui GMOde 
sisaldus toitudes on juhuslik või tehniliselt vältimatu.” Samaaegse viljelemise 
meetmed, mis on seadnud eesmärgiks 0,9 % saastumise, põhjustavad tahtlikku 
saastamist, mida ei saa enam pidada juhuslikuks. 
Kas olukord liikmesriikides on nüüdseks paranenud? Kas komisjon nõustub, et 
määruse 1829/2003 nõuete täitmiseks peavad samaaegse viljelemise meetmed olema 
suunatud saastumise vältimisele? 


