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Teema: Hispaania Saadikute Kongressi ja Hispaania Senati põhjendatud arvamus 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata 
oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see 
keelata
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 
6 artiklile 2 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Hispaania Saadikute Kongress ja Senat on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse 
eespool nimetatud ettepaneku kohta võtta vastu määrus.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.
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LISA

EUROOPA LIIDU ASJADE ÜHISKOMISJONI 16. JUUNI 2015. AASTA 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 1/2015 SELLE KOHTA, ET ETTEPANEK VÕTTA 
VASTU EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLEGA 
MUUDETAKSE MÄÄRUST (EÜ) NR 1829/2003 SEOSES LIIKMESRIIKIDE 
VÕIMALUSEGA PIIRATA OMA TERRITOORIUMIL GENEETILISELT 
MUUNDATUD TOIDU JA SÖÖDA KASUTAMIST VÕI SEE KEELATA (COM(2015) 
177 FINAL) (2015/0093 (COD)) RIKUB SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTET

TAUST

A. Lissaboni 2007. aasta lepingule lisatud protokolliga subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, mis kehtib alates 1. detsembrist 2009, on 
sätestatud kontrollimenetlus, mille kohaselt võib iga liikmesriigi parlament esitada Euroopa 
seadusandlike algatuste subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta arvamuse. Kõnealune 
protokoll rakendati Hispaanias 22. detsembri seadusega 24/2009 19. mai seaduse 8/1994 
muutmise kohta. Käesoleva põhjendatud arvamuse õiguslik alus on eelkõige seaduse 8/1994 
uued artiklid 3j, 5 ja 6.

B. B. Ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma 
territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata, kiitis heaks 
Euroopa Komisjon ja see esitati liikmesriikide parlamentidele, kellele anti kaheksa nädalane 
tähtaeg algatuse subsidiaarsuse kontrollimiseks. Tähtaeg lõpeb 23. juunil 2015.

C. Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoni juhatus ja pressiesindajad sõlmisid 20. mail 2015. 
aastal kokkuleppe analüüsida kõnealust Euroopa seadusandlikku algatust, määrates arvamuse 
koostajaks parlamendiliikme Ángel Pintado Barbanoj ja taotledes valitsuselt seaduse 8/1994 
artiklis 3 j ette nähtud aruannet.

D. Ühiskomisjon sai valitsuselt aruande. Selles on märgitud, et kõnealune määruse 
muutmise ettepanek mõjutab subsidiaarsuse põhimõtte õiget kohaldamist, sest vastutus 
kantakse üle haldusasutusele, kellel ei ole piisavat suutlikkust kavandatud meetme eesmärkide 
saavutamiseks, mistõttu ei ole ettepanek subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas.

E. Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoni 16. juuni 2015. aasta koosolekul kiideti heaks 
järgmine 

PÕHJENDATUD ARVAMUS

1. - Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 1 on sätestatud, et „[l]iidu pädevuse kasutamist 
reguleerib subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte”. Vastavalt sama lepingu artikli 5 
lõikele 3 „võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses 
ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt 
saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu 
saab neid paremini saavutada liidu tasandil”.

2. - Analüüsitud seadusandlik ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklil 114, milles sätestatakse järgmine:



NP\1067121ET.doc 3/6 PE560.898v01-00

ET

„1. Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 26 seatud eesmärkide 
saavutamiseks järgmisi sätteid. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille eesmärk on 
siseturu rajamine ja selle toimimine.

2. Lõiget 1 ei kohaldata maksusätete, isikute vaba liikumist käsitlevate sätete ega nende sätete 
suhtes, mis käsitlevad töötajate õigusi ja huvisid.

3. Lõikes 1 ettenähtud tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset käsitlevates 
ettepanekutes võtab komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki uusi 
teaduslikel faktidel põhinevaid suundumusi. Oma vastavate volituste piires püüavad ka 
Euroopa Parlament ja nõukogu saavutada sama eesmärki.

4. Kui pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on 
ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab liikmesriik artiklis 36 märgitud oluliste vajaduste tõttu 
või seoses keskkonna või töökeskkonna kaitsega vajalikuks säilitada siseriiklikke norme, 
teatab ta nendest normidest ja nende säilitamise põhjustest komisjonile.

5. Lisaks sellele ja ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui pärast seda, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab 
liikmesriik vajalikuks ühtlustamismeetme võtmise järel ainuomaselt selles liikmesriigis 
ilmneva probleemi tõttu kehtestada keskkonna ja töökeskkonna kaitsega seotud uutel 
teaduslikel tõenditel põhinevaid siseriiklikke norme, teatab ta kavandatavatest normidest ja 
nende kehtestamise põhjustest komisjonile.

6. Komisjon kinnitab kõnealused siseriiklikud normid või lükkab need tagasi kuue kuu 
jooksul pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud teatamist, olles eelnevalt kindlaks teinud, kas need on 
või ei ole suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud, ja kas need kujutavad või ei kujuta endast takistust siseturu toimimisele.

Kui komisjon selles ajavahemikus otsust ei tee, loetakse lõigetes 4 ja 5 osutatud siseriiklikud 
normid kinnitatuks.

Kui seda õigustab küsimuse keerukus ja kui puudub oht inimeste tervisele, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile teatada, et käesolevas lõikes osutatud ajavahemikku võidakse 
pikendada veel kuni kuus kuud.

7. Kui liikmesriik on vastavalt lõikele 6 volitatud säilitama või kehtestama siseriiklikke 
norme, mis erinevad ühtlustamismeetmest, uurib komisjon kohe, kas teha ettepanek selle 
meetme kohandamiseks.

8. Kui liikmesriik tõstatab rahvatervisega seotud konkreetse küsimuse valdkonnas, kus varem 
on võetud ühtlustusmeetmeid, juhib ta sellele komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata uurib, 
kas teha nõukogule ettepanek sobivate meetmete kohta.

9. Erandina artiklites 258 ja 259 osutatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja 
otse Euroopa Liidu Kohtusse, kui ta arvab, et mõni teine liikmesriik kasutab käesolevas 
artiklis ettenähtud volitusi vääriti.
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10. Asjakohastel juhtudel on eespool märgitud ühtlustamismeetmetes kaitseklausel, mis 
volitab liikmesriike ühel või mitmel artiklis 36 osutatud majandusvälisel põhjusel võtma liidu 
kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi meetmeid.”.

3. - Euroopa Liit on kehtestanud põhjaliku õigusraamistiku geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda lubamise, jälgitavuse ja märgistamise kohta. Geneetiliselt muundatud toitu ja sööta 
käsitlev määrus (EÜ) nr 1829/2003 hõlmab toitu ja toidu koostisosi ning sööta, mis sisaldab 
GMOsid, koosneb GMOdest või on neist toodetud. Lisaks hõlmab see GMOde kasutamist 
muuks otstarbeks, näiteks kasvatamist, kui neid kasutatakse toidu ja sööda tootmisel 
lähtematerjalina. Neid tooteid nimetatakse käesolevas dokumendis „GMOd ning geneetiliselt 
muundatud toit ja sööt”.

Määrusega (EÜ) nr 1829/2003 on kehtestatud lubade andmise kord, mille eesmärk on tagada, 
et asjaomaste toodete turulelaskmine ei kujuta endast ohtu inimeste ja loomade tervisele ega 
keskkonnale. Selleks on menetluse keskmes teaduslik riskihindamine: iga luba toote 
turulelaskmiseks peab olema nõuetekohaselt põhjendatud ja peamine alus, millele selline 
põhjendus saab toetuda, on teaduslik hindamine. Õigusaktide kohaselt vastutab teadusliku 
riskihindamise eest Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) koostöös liikmesriikide 
teadusasutustega.

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 sisaldab sätteid, mis võimaldavad komisjonil või liikmesriikidel 
võtta erakorralisi meetmeid lubatud GMOde turulelaskmise takistamiseks, kui ilmneb, et 
toode võib kujutada endast tõsist ohtu inimeste tervisele või keskkonnale. Selliste meetmete 
võtmine eeldab teaduslikke tõendeid, mis näitavad, et toode võib kujutada tõsist ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale.

4. - Ettepanek muuta määrust 1823/2003 geneetiliselt muundatud toodete kasutamise 
võimalike piirangute või keeldude kohta tekitab teatavat segadust seoses eesmärkidega, mida 
Euroopa Komisjon soovib saavutada, sest need ei ole piisavalt selgelt kindlaks määratud. 
Oleme teadlikud sellest, kui raske on komisjonis kindlaks määrata ühehäälset poliitikat, millel 
oleks kõikide liikmesriikide toetus. Oleme seisukohal, et see ei takista püüdmast säilitada 
tasakaalustatud seisukohta, mis annaks tagatised tarbijatele, tooraine ja sööda tootmise ning 
loomakasvatuse sektorile ja lihasektorile. See määruse muutmise ettepanek tekitab 
õiguskindlusetust, ettenägematuid kulusid ja ühtse turu katkestamist. Toimub üleminek 
teadusliku garantii süsteemilt teisele süsteemile, kus võivad ülekaalus olla poliitilised või 
ideoloogilised huvid ja seisukohad. Meie sõltuvus toorainest (teravili, õli- ja valgurikkad 
kultuurid) on piisavalt suur selleks, et valvata selle tootmissektori tuleviku järele.

Euroopa Liit on maailma suurim põllumajandustoorme importija. ELi toiduainesektor kasutab 
keskmiselt 225 miljonit tonni söödatoorainet aastas. Euroopa on oma loomsete toodete 
tootmises tugevalt sõltuv geneetiliselt muundatud valguallikatest. Selleks et oma vajadusi ise 
rahuldada, oleks Euroopa Liidul vaja sojakasvatuse põllumaad pindalaga 15,5 miljoni 
hektarit. Praegu on meie käsutuses 0,6 miljonit hektarit.

Pärast 19 aastat geneetiliselt muundatud organismide kasvatamist kasvatab praegu 18 miljonit 
põllumajandustootjat 181 miljonil hektaril geneetiliselt muundatud organisme, eelkõige 28 
riigis, mille seast võib esile tuua Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, Kanada, Argentina ja India.

Euroopa põllumajandus- ja loomakasvatustootmise konkurentsivõimelisus sõltub selgelt 
sellest, et säilitatakse garantiidega ja kindlad varustamisallikad standardite põhjal, mille 



NP\1067121ET.doc 5/6 PE560.898v01-00

ET

kehtestavad EL ja liikmesriigid. Pidev edasi-tagasi liikumine Euroopa ametivõimude 
otsustusvaldkonnas tekitab taotletavale vastupidist efekti: segadust tarbijate hulgas, 
ebakindlust tootmissektoris ja majanduslikku kahju, mis kahjustab teadus- ja arendustegevuse 
ja innovatsiooni arengut meie majanduse põhitähtsas sektoris.

Teaduslikust seisukohast määrab riskide hindamise kindlaks Euroopa Toiduohutusamet 
(EFSA). Kuigi määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaselt võib komisjon võtta lisaks riskianalüüsile 
arvesse „teisi õiguspäraseid tegureid”, ei ole komisjonil olnud võimalust selliste tegurite 
põhjal EFSA poolt ohutuks peetavatele toodetele loa andmisest keelduda. Samuti saaks ta 
keelu kehtestada üksnes ELis tervikuna. See argument paneb meid arvama, et see seab ohtu 
turu ühtsuse ELis ja võib kahjustada kaupade vaba turustamist ja liikumist. Erandiklauslite 
vastuvõtmist õigustavate põhjuste ammendavalt kindlaks määramata jätmine (positiivse või 
negatiivse loetelu väljajätmine), nagu ka see, et ei nähta ette õiguslikke mehhanisme nende 
riiklike meetmete peatamiseks, mida võib pidada kuritarvituslikuks, mitte piisavalt 
põhjendatuks või diskrimineerivaks, tekitab ilmselget õiguskindlusetuse ohtu.

Samal ajal eeldab see, et geneetiliselt muundatud sööda toidul olevatest loomadest saadud 
loomseid tooteid ei ole vaja sellisena märgistada: geneetilise muundamise loa uuesti riigi 
tasandile toomine võib tekitada kõnealust liiki riikliku märgistamisnõude, et kaitsta nende 
liikmesriikide põllumajandustootjaid, kes on otsustanud GMOdest saadud toodetest tehtud 
sööda kasutamise keelata. Selline meede võib olla imporditõkkeks loomsetele toodetele 
nendest liikmesriikidest, kes ei ole otsustanud sellist keeldu kehtestada.

Mõned liikmesriigid võivad laiendada geneetiliselt muundatud toodete kasutamise keeldu ka 
sellistele toimingutele nagu transiit, ladustamine või töötlemine oma territooriumi kaudu.

Veel üks mitmekordse märgistamise või analüüside keeruliseks muutmise oht on – juhul kui 
iga ELi liikmesriik rakendab teatud riiklikke erinõudeid –, et suureneb tarbijate usaldus 
välismaiste toodete vastu, mis tekitab liikmesriikides ühtlustamata kriteeriumide põhjal 
kahekordse turu.

Võib tekkida suur lõhe ELi avatud turu ja kaupade vaba liikumise mõistes vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatule. Meie arvates peab otsuste tegemine 
põhinema alati teadusel.

5. - Seadusandliku ettepaneku subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse hindamiseks tuleb 
alustuseks märkida, et tegemist on valdkonnaga – geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kasutamise reguleerimine –, mida on hiljuti põhjalikult muudetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. märtsi 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/412, millega muudetakse direktiivi 
2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil 
geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist. Praeguse ettepanekuga 
muudetakse vaid mõned kuud pärast õigusnormide muutmist selles sektoris taas 
õigusraamistikku, mille kaudu liikmesriigid võivad võtta meetmeid, millega keelatakse või 
piiratakse teatavate geneetiliselt muundatud toodete kasutamist. Enne ettepaneku sisu 
käsitlemist tuleb märkida, et õigusnormide kõikumisega tekitatud õiguskindlusetus näitab, et 
subsidiaarsuse põhimõtet ei ole järgitud, sest milline Euroopa Komisjoni taotletav eesmärk ka 
ei oleks, on ilmne, et seda oleks saanud saavutada stabiilsema õigusraamistiku kaudu.

Teiselt poolt tuleb rõhutada, et praegune ettepanek, millega kantakse vastutus otsuse eest, mis 
käsitleb GMOde kasutamist, üle liikmesriikidele, seab ohtu ettepaneku vastavuse 
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subsidiaarsuse põhimõttele, sest mitte alati ei ole liikmesriikidel suutlikkust võtta neid 
otsuseid vastu nii, et see ei kahjustaks siseturu toimimist. Võimalik tasakaalustamatus, mis 
võib liikmesriikide õigusaktide vahel tekkida, ohustab toidu- ja söödaturu toimimist Euroopa 
Liidus ja tekitab ohu, et käesoleva ettepaneku tagajärjed on vastuolus Euroopa Komisjoni 
soovitud tagajärgedega.

KOKKUVÕTE

Esitatud põhjendustest lähtuvalt on Euroopa Liidu asjade ühiskomisjon seisukohal, et 
ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil 
geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata, ei ole Euroopa Liidu 
lepingus sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas.

Käesolev põhjendatud arvamus edastatakse liikmesriikide parlamentide ja Euroopa 
Liidu institutsioonide poliitilise dialoogi raames Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
Euroopa Komisjonile.


