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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgitakse õigusakti eelnõusse 
tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on 
mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, 
mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata 
oma territooriumil GMOde kasvatamist
(KOM(2010) 0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0375);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0178/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. detsembri 2010. aasta arvamust1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 192,

Or. fr

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Selgitus

Kuna liikmesriigid võtavad arvesse loomastiku- ja taimestikukaitse, maa kasutamise ning 
maakasutuse planeerimisega seotud tegureid, mis jäävad olulisel määral nende pädevusse, on 
õigustatud käesoleva määruse põhinemine Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 192.

Muudatusettepanek 2

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 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. fr

Selgitus

Arvestades, et direktiivi 2001/18 parem rakendamine on prioriteetne, tuleb meelde tuletada 
GMOdest tingitud keskkonnaohu hindamise kohta kehtivate õiguslike nõuete täpset sõnastust.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Selleks peaks komisjon 
esmajärjekorras tagama, et GMOdest 
tulenevate ohtude hindamise suhtes 
kohaldatavaid õiguslikke nõudeid, mis on 
sätestatud direktiivis 2001/18/EÜ ja eriti 
nimetatud direktiivi II lisas, kohaldatakse 
nõuetekohaselt, pidades seejuures silmas 
ka Euroopa agentuure, kes on vastavalt 
nõukogu (keskkond) 4. detsembri 2008. 
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aasta järeldustele kõnealuse hindamise 
eest vastutavad. Kõiki nõukogu nõudmisi 
ekspertiisimenetluse ja hindamise ulatuse 
suhtes tuleks täita, et tagada 
direktiivi 2001/18/EÜ rakendamine.
Nimetatud õiguslike nõuete kohaldamine 
on vajalik selleks, et tagada tingimata 
vajalik usaldus ohuhindamise ja selle 
hindamisega tegelevate institutsioonide 
vastu. Komisjon peaks eelkõige 
veenduma, et võetakse vastu GMOdest 
tulenevate ohtude hindamise uued 
suunised. Need suunised ei peaks 
põhinema peamiselt sisulise 
samaväärsuse põhimõttel või võrdleva 
ohutushindamise mõistel ning nad 
peaksid võimaldama selgesti kindlaks 
määrata pikaajalist otsest ja kaudset mõju 
ning teaduslikku ebakindlust. Komisjon 
peaks samuti veenduma, et 
hindamismenetlused tagaks 
liikmesriikide, pädevate teadusasutuste ja 
teiste asjaomaste sidusrühmade täieliku 
osalemise ning et hinnataks muutusi 
herbitsiidide kasutamises geneetiliselt
muundatud herbitsiiditolerantsetel 
kultuurtaimedel, võttes arvesse riikide 
poliitikameetmeid pestitsiidide kasutuse 
vähendamiseks.

Or. fr

Selgitus

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.
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Muudatusettepanek 4

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.
Maaharimine on nimelt tihedalt seotud 
maa kasutamise ning loomastiku- ja 
taimestikukaitsega, milles liikmesriikidel 
säilivad olulised pädevused. 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

Komisjon õigustab subsidiaarsuse põhimõtte ja „kooseksisteerimise” küsimust käsitlevate 
soovituste kasutuselevõtmist liikmesriigiti erinevate põllumajandustavadega. Ökosüsteemid ja 
vastuvõtvad keskkonnad on samamoodi mitmekesised. Pealegi puudutab GMOde kasvatamine 
territoriaalseid aspekte, milles liikmesriikidel säilib oluline pädevus.
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Muudatusettepanek 5

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 liidu tasandil 
kehtestatud inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna kaitse taset ning seda 
olukorda ei tohiks 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 ette 
nähtud ohuhindamises juba käsitletud 
tagajärgedele täiendavate 
keskkonnaalaste tagajärgede arvesse 
võtmist ning võivad seega vähemalt 
osaliselt hõlmata teaduslikke andmeid 
kesksete, kohalike või piirkondlike 
keskkonnaalaste tagajärgede kohta 
vastuvõtvatele keskkondadele. 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 
hõlmata muu hulgas ka umbrohus või 
sihtorganismides resistentsuse tekkimise 
ohtu või taime võimalikku invasiivsust.
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 
teistesse toodetesse, praktikas teostatavus 
ja maksumus, territooriumi killustumine, 
intellektuaalomandi korraga seotud 
muutused põllumajandustavades või 
sotsiaalpoliitika eesmärgid, nagu 
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põllumajandustavade mitmekesisuse või 
eripärade säilitamine. Lisaks peaksid 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. fr

Selgitus

Ühe või mitme sarnaste omadustega GMO kasvatamise riigi, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil avalduva mõju hindamiseks on alati vaja vähemalt osaliselt teaduslikke andmeid ja 
see puudutab keskkonnaaspekte, mida on – või ei ole – võib-olla juba uuritud ühenduse 
tasandil. Keskkonnalaaste põhjuste arvessevõtmine on järjekindel, aga see on ka see, mis 
annab liikmesriikidele kõige kindlamad õiguslikud tagatised riigi tasemel meetmete 
võtmiseks.

Muudatusettepanek 6

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 

(9) Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei 
ole käesoleva määruse eesmärk ühtlustada 
kasvatamise tingimusi liikmesriikides, vaid 
anda liikmesriikidele vabadus kasutada 
GMOde oma territooriumil kasvatamise 
keelustamiseks täiendavad või erinevaid 
põhjusi lisaks sellistele nagu 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 liidu tasandil, teavitades 
süstemaatiliselt liikmesriikide kõnealuse 
direktiivi kohaselt võetud meetmetest.
Kuna meetmed, mida liikmesriigid võivad 
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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.

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 
tuleks kohaldada. 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. fr

Selgitus

Ühenduse tasandil ohuhindamisel ei saa uurida GMOde mõju kõikides asjaomastes 
vastuvõtvates ökosüsteemides või keskkondades. Pealegi teatavaid keskkonnaaspekte või 
põllumajandus-keskkonnaalaseid aspekte ühenduse tasandil hindamises ei uurita. Seega tuleb 
lubada liikmesriikidel tugineda keskkonnaalastele põhjustele, ilma et need põhjused seaksid 
tingimata kahtluse alla ühenduse tasandil tehtud hindamise, mis ei saa olla ammendav.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr
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Selgitus

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 praegu artikli 26 a praeguse sõnastuse järgi vabalt 
valitavad. Erilist tähelepanu tuleks pöörata võimalikule piiriülesele kultuuride nakatamisele.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates käesoleva määruse 
jõustumiskuupäevast lisatakse direktiivile 
2001/18/EÜ järgmine artikkel:

1) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 26b „Artikkel 26 b
Kasvatamine Kasvatamine

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 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 
liidu õigusaktide kohaselt, eeldusel, et:

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 keskkonnale tekkida 
võivate tagajärgedega, lisaks käesoleva 
direktiivi C osa alusel läbiviidud 
keskkonnakahjulike mõjude hindamisel 
uuritud tagajärgedele keskkonnale; või 
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ii) asjaolul, et andmed GMO leviku 
võimalike kahjulike mõjude kohta 
liikmesriigi territooriumile või 
bioloogilisele mitmekesisusele puuduvad 
või on ebapiisavad; või
iii) muudel põhjustel, mis võivad muu 
hulgas hõlmata muutusi 
põllumajandustavades, maa kasutamist, 
maakasutuse planeerimist, 
sotsiaalmajanduslikke mõjusid või muid 
õiguspäraseid tegureid; 

ning ning

b) meetmed on kooskõlas aluslepingutega. b) meetmed on kooskõlas aluslepingutega.
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 
põhjendatud meetmetest, mida liikmesriik 
kavatseb käesoleva artikli alusel võtta, 
teatada teavitamise eesmärgil komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele üks kuu enne 
nende võtmist.”

Or. fr

Selgitus

Ühenduse tasandil ohuhindamine ei saa olla ammendav. Pealegi peaks GMOde võimalike 
kahjulike mõjude kohta konkreetsete riikide vastuvõtvatele ökosüsteemidele või keskkondadele 
andmete puudumine või ebapiisavus olema piisav põhjendus selleks, et võimaldada 
liikmesriigil asjaomas(t)e GMO(de) kasvatamine keelata. Liikmesriigid peaksid samuti saama 
tugineda veel teistele teguritele, mis võivad olla või ei ole seotud keskkonnamõjudega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub […] päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. fr
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SELETUSKIRI

1 – Taust

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18 geneetiliselt 
muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus EÜ nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta kehtestavad äärmiselt range raamistiku, mis peaks tingimusel, et seda 
kohaldatakse õigesti, võimaldama tagada inimeste elu ja tervise, loomade tervise ja heaolu, 
keskkonna ja tarbijate huvide kaitse kõrge taseme, tagades seejuures siseturu tõhusa 
toimimise. Direktiiv võimaldab anda loa GMOde turuleviimiseks ainult tingimusel, et on läbi 
viidud konkreetne keskkonnariski hindamine II lisa kohaselt ning III lisas kindlaks määratud 
liiki teabe põhjal, mille taotleja peab esitama. II lisas, milles kehtestatakse keskkonnariski 
hindamise põhimõtted, nõutakse GMOde tahtliku keskkonda viimise ja turuleviimisega 
seotud otseste ja kaudsete mõjude, vahetu ja viitmõju arvesse võtmist ning kumulatiivsete 
pikaajaliste mõjude analüüsimist. Kumulatiivsete pikaajaliste mõjude all mõeldakse 
akumuleerunud samasuunalisi mõjusid, mida tingiks suurel arvul lubade väljastamine 
inimeste tervisele ja keskkonnale, eelkõige loomastikule ja taimestikule, mulla viljakusele, 
mulla võimele lagundada orgaanilist materjali, toitumisahelale, bioloogilisele 
mitmekesisusele, looma tervisele ja antibiootikumidega seotud resistentsusele.

Direktiivi II ja III lisas on täpsustatud vajadust teha uuringuid tahtliku keskkonda viimise 
tingimuste ja vastuvõtva keskkonna kohta, mis eeldab kultuuri jaoks ette nähtud vastuvõtvate 
keskkondade põhjalikku uurimist, ning teavet GMOde ja keskkonna vastastikmõjude kohta.

III–VII lisas nõutakse teavet seire-, kontrolli-, jäätmetöötluskavade ja hädaolukorras 
toimimise kavade kohta, mis sisaldavad seiremeetodeid, keskkonda viimise kontrolli, jäätmete 
töötlemist ja eelkõige hädaolukorras toimimise kava, mis võimaldaks kehtestada meetodid 
mõjualuste piirkondade puhastamiseks, levikust haaratud piirkonna sulgemiseks, inimeste 
tervise ja keskkonna kaitsmiseks soovimatu mõju avaldumise korral.

Peale selle on direktiivi 2001/18 artiklis 19 „Nõusolek” täpsustatud, et kui GMO 
turuleviimiseks on saadud kirjalik nõusolek, võib GMOd kasutada edasise teatiseta ainult 
tingimusel, et täidetakse täpselt kasutamise eritingimusi ja piirdutakse nendes tingimustes 
piiritletud keskkonna ja/või geograafiliste piirkondadega.

2 – Komisjoni ettepaneku eesmärgid

 Ettepanek tehakse olukorras, mil Euroopa avalik arvamus avaldab püsivat vastuseisu GMOde 
keskkonda viimisele ja nende kasutamisele põllumajanduses. Eurobaromeetri viimase 
selleteemalise küsitluse põhjal, mis avaldati 2010. aasta oktoobris, väidab 61% eurooplastest, 
et „GMOde söömine tekitab neis võõristust” ja sama paljud (61%) ei nõustu mõttega, et 
GMOde toiduks kasutamise arendamist tuleks soodustada. Ainult 21% nõustub (58% ei 
nõustu) väitega, et „GMOde toiduks kasutamine on ohutu tulevaste põlvkondade jaoks”. Alla 
veerandi eurooplastest (23%) nõustub mõttega, et „GMO toiduks kasutamine ei ole 
keskkonnale kahjulik”; üle 53% selle väitega ei nõustu (veerand „ei tea”). Kokkuvõttes ei 
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nõustu üheski riigis enamik vastajatest väitega, et GMOde kasvatamine on riigi majandusele 
hea.

Euroopa avaliku arvamuse usalduse puudumine põllumajanduslike GMOde vastu on seotud 
eelkõige asjaoluga, et direktiivi 2001/18 ei ole kohaldatud täie tõsidusega. Nimelt ei ole 
taotlejad teostanud ettenähtud uuringuid, olgu siis tegemist pikaajaliste mõjude uuringutega, 
esialgsete vastuvõtva keskkonna uuringutega või sotsiaalmajanduslike mõjude 
arvessevõtmisega.

Direktiivis kehtestatud ohuhindamise nõudeid ei järgita ja need lüngad direktiivi 
rakendamises põhjustavadki paljude liikmesriikide vastuseisu GMOde kasvatamisele oma 
territooriumil. Siinkohal tuleks meelde tuletada, et geneetiliselt muundatud taimede 
territooriumil kasvatamise ja keskkonda viimise küsimus on erinev turuleviimise ja tarbimise 
loa ning kaupade ja toodete vaba liikumise küsimustest, mida kõnealune õigusakt ei käsitle.

Nõukogu palus 4. detsembril 2008 ühehäälselt vastuvõetud järeldustes tõhustada 
keskkonnahindamist ja järelevalvemehhanismi; ta märkis, et komisjonilt Euroopa 
Toiduohutusametile (EFSA) antud mandaat hõlmab geneetiliselt muundatud taimede 
pikaajaliste keskkonnamõjude üksikasjalikku hindamist ning üksikasjaliku ohuhindamise 
laiendamist.

Nõukogu nõuab vastavalt õigusaktidele eelkõige, et võetaks arvesse geneetiliselt muundatud 
taimede võimalikke mõjusid vastuvõtvatele keskkondadele, Euroopa Liidu nende 
geograafiliste piirkondade loendamist, kus neid geneetiliselt muundatud taimi võiks 
keskkonda viia, selliste meetodite valimist, mis võimaldavad hinnata võimalikke pikaajalisi 
mõjusid, sealhulgas katsemeetodeid. Nõukogu nõudis ühtlasi geneetiliselt muundatud taimede 
hindamise kriteeriumide ja nõudmiste rangemat määratlemist, vajadusega tagada sidusus 
direktiivis 91/414/EÜ osutatud toimeaineid tootvatest geneetiliselt muundatud taimedest 
tingitud ohtude ja vastavatest taimekaitsetoodetest tingitud ohtude hindamise vahel.

Nõukogu nõudis samuti, et loaomanikud teeksid regulaarset ja põhjalikku järelevalvet 
direktiivis ette nähtud võimalike soovimatute mõjude tuvastamiseks ja avalikustaksid selle 
tulemused. Välja tuleks töötada järelevalvemeetmed, tulemused tuleks edastada komisjonile ja 
teha avalikkusele kättesaadavaks. Seni aga ei ole ühtegi tõsist seireuuringut tehtud ja 
kontrollisüsteeme ei ole sisse seatud.

Nõukogu palus samuti esitada direktiivi rakendamise kohta aruande, mis sisaldab muu hulgas 
GMOde tahtliku keskkonda viimise ja turuleviimise sotsiaalmajanduslike tagajärgede 
hindamist, nii et aruande oleks võimalik esitada enne 2010. aasta juunit.

Lõpuks soovis nõukogu Euroopa Toiduohutusameti toimimise parandamist. Toona täpsustati, 
et liikmesriigid võiksid kindlustada oma võimalusi esitada arvamus taotleja esitatud täiendava 
teabe kohta; et luua tuleks suur teadusasutuste võrgustik; et teaduslike arvamuste lahknevuse 
võimalikud allikad peaks olema tingimata võimalik kindlaks teha ja arutusele võtta; et 
tingimata on vaja süstemaatilisi ja sõltumatuid ohu-uuringuid ning et sõltumatutel teadlastel 
oleks juurdepääs kõikidele asjakohastele dokumentidele. Sõltumatuid ohu-uuringuid on siiski 
tehtud vähe. Lisaks on olukorras, mil on ilmnenud selged huvide konfliktid, kõne all Euroopa 
Toiduohutusameti ekspertiisimenetluste reform, mida aga ei ole veel läbi viidud.
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Teatud arvu liikmesriikide avaldatud reservatsioonid on järelikult täiesti õigustatud, sest 
direktiivi 2001/18 ja seega ka määruse 1829/2003 tegelikus rakendamises esineb 
järjekindlusetust ja vajakajäämisi.

Kõigepealt tuleb seega jõuda olemasolevate ohuhindamist käsitlevate õigusaktide tegeliku 
rakendamiseni.

3 – Ettepaneku õiguslik külg

Sellega seoses taotleb komisjoni määruse projekt, millega tahetakse anda liikmesriikidele 
pädevus kasutada oma territooriumi GMOde kasvatamiseks, soovitavat eesmärki. See tuleb 
ühendada tervise- ja keskkonnaohtude hindamise uute suuniste väljatöötamisega, mille puhul 
on tingimata vajalik, et need võimaldaksid lõpuks direktiivis 2001/18 ja selle II lisas esitatud 
eeskirju reaalselt rakendada. Seda ettepanekut tuleb samuti lugeda, pidades silmas direktiivi 
artikli 19 lõiget 1, mis näeb ette kasutamise eritingimuste määratlemise, mille puhul 
liikmesriigid peaksid olema nõudlikumad.

Kõigepealt ei või määruse projekti sõnastus piirduda selliste põhjenduste negatiivse 
määratlemisega, millele liikmesriigid võivad tugineda. Nõukogu ja parlamendi vastavate 
õigustalituste arvamustes väljendati tugevaid reservatsioone selliste riiklike meetmete 
õiguspärasuse suhtes, mida liikmesriigid võtavad keskkonnakaalutlustest täiesti kaugetel 
põhjendustel, nagu avalik kõlblus, avalik kord või eetika. Peale selle oleks aeg tunnistada, et 
keskkonnaohtude hindamine ühenduses ei ole ammendav, arvestades Euroopa ökosüsteemide 
mitmekesisust ja võimalike otseste või kaudsete mõjude mitmekesisust.

Siseturu ja ühenduse hindamise järgimiseks – kuivõrd tingimata vajalikud reformid võiksid 
taastada usaldusväärsuse Euroopa Toiduohutusameti GMO ekspertide kogu vastu – peavad 
liikmesriikide esitatud põhjendused jääma täiendavateks põhjendusteks Euroopa 
Toiduohutusameti hinnatud põhjenduste kõrval. Liikmesriikide esitatud põhjused ei või aga 
siiski välja jätta keskkonna või põllumajanduslik- keskkonnaalaseid, eelkõige kohalikke ja/või 
piirkondlikke, põhjendusi, mida ei ole ühenduse tasandil hinnatud. Liikmesriikide esitatud 
põhjused peavad paratamatult põhinema, vähemalt osaliselt, teaduslikele andmetele kas 
keskkonnamõju või muu mõju kohta.

Komisjoni seletuskirjas vahe tegemine ühelt poolt ühenduse tasandil tagatud „teadusliku” 
hindamise ja teiselt poolt teaduslikust arutelust täiesti eraldiseisvate keskkonnamõjualaste 
põhjenduste vahel on lihtsustav ja selles ei võeta arvesse riskihindamise ja riskijuhtimise 
vahelisi keerukaid seoseid. Selles vahetegemises jäetakse tähelepanuta ka asjaolu, et kui ei 
võeta arvesse teaduslikku ebakindlust, mis on õigusaktides ometi ette nähtud, võib see 
ohustada õigete riskijuhtimisotsuste tegemist või koguni ettevaatuspõhimõtte kohaldamist.
Olgu tegemist geneetiliselt muundatud taime puhul sellise herbitsiidi kasutamise mõjuga, 
mille suhtes taim on tolerantne; GMO kasutamisest tingitud põllumajandustavade muutmise 
mõjuga või kahjuritel bt-toksiini suhtes resistentsuse tekkimise ohuga teatud piirkonnas –
kõik need aspektid eeldavad keskkonnamõju kohta teaduslike andmete või nende 
ebapiisavuse hindamist.
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Mis puutub tava- või mahepõllumajanduse GMOdega nakatamise küsimusse, mida 
nimetatakse ka „kooseksisteerimiseks”, siis on komisjon alati põhjendanud oma keeldumist 
ühenduse tasandil õigusaktide koostamisest põllumajandustavade, kliimatingimuste ja 
geograafiliste olude mitmekesisusega liikmesriikide vahel ja isegi riikide piires. See sama 
mitmekesisus esineb vastuvõtvates ökosüsteemides ja keskkondades ning õigustab sama 
loogika kohaselt subsidiaarsuse kohaldamist GMOde kasvatamise suhtes.

Lõpuks tuleb selleks, et vältida praeguse olukorra jätkumist, kus puuduvad uuringud, mida 
õigusaktides ometi nõutakse, tugevdada riikide mõjujõudu, kui riigi territooriumil, 
piirkondlikul ja/või kohalikul tasandil mõjude kohta asjakohased andmed puuduvad. Tuleb 
respekteerida liikmesriikide õigusi nende oma territooriumi kasutamisel, mis on 
subsidiaarsuse valdkonda kuuluv küsimus ega ohusta kuidagi siseturueeskirju ning kaupade ja 
toodete liidu territooriumil vaba liikumise eeskirju.

Nii direktiivis 2001/18 kui ka teistes ühenduse õigusaktides eesmärgiks seatud tervise- ja 
keskkonnakaitse kõrget taset saab saavutada üksnes tingimusel, et liikmesriigid saavad 
kasutada tõhusalt ning oma territooriumi eripära, oma põllumajandusmeetodeid ja oma 
ruumikasutusvalikuid arvesse võttes kõiki vajalikke uuringuid ühelt poolt vastuvõtva 
keskkonna kohta ja teiselt poolt järelevalvekavade tingimuste kohta.

Lõpuks on vaja, et liikmesriikide võetud meetmeid kohaldataks pigem ühe konkreetse GMO 
või vajaduse korral sarnaste omadustega GMOde rühma kui kõikide GMOde suhtes. Need 
meetmed peavad olema põhjendatud. Lisaks ei tohiks võimaliku GMOde kasvatamisega 
kaasneda lisakulusid tava- või mahepõllumajandustootjatele. Seega tuleb liikmesriikidele teha 
kohustuslikuks meetmete võtmine selleks, et vältida GMOde sattumist teistesse toodetesse; 
erilist tähelepanu tuleb pöörata võimalikele piiriülestele nakatamistele.


