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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0377 

Geneetiliselt muundatud sojauba FG72 × A5547-127   

Euroopa Parlamendi 4. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse 

eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 × A5547-127 

sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud 

toidu ja sööda kohta (D051972 – 2017/2879(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt 

muundatud sojauba FG72 × A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 

valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 

(D051972), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust 

(EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta1, eriti selle artikli 7 

lõiget 3, artikli 9 lõiget 2, artikli 19 lõiget 3 ja artikli 21 lõiget 2, 

– võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 

loomatervishoiu komitees 17. juulil 2017 toimunud hääletust, mille tulemusel 

arvamust ei esitatud,  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) 

nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes)2 artikleid 11 ja 13,  

– võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 1. märtsil 2017. aastal vastu võetud 

ja 6. aprillil 2017. aastal avaldatud arvamust3, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 

millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja 

                                                 
1  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1. 
2  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 
3  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744


 

 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 

kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, milles esitatakse vastuväiteid 

geneetiliselt muundatud organismide kasutamiseks lubade andmisele1, 

                                                 
1  – 16. jaanuari 2014. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, 

millega lastakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ 
viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud ja teatavate liblikaliste 
maisikahjurite suhtes resistentne maisitoode (Zea mays L., liin 1507) (ELT C 482, 
23.12.2016, lk 110); 
– 16. detsembri 2015. aasta resolutsioon komisjoni 4. detsembri 2015. aasta 
rakendusotsuse (EL) 2015/2279 kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt 
muundatud maisi NK603 × T25 sisaldavad, sellest koosnevad või sellest valmistatud 
tooted (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0456); 
– 3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, 
millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87705 × MON 89788 
sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0040); 
– 3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, 
millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 
sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0039); 
– 3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, 
millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 (MST-FGØ72-2) sisaldavate, 
sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist (Vastuvõetud tekstid, 
P8_TA(2016)0038); 
– 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × 
GA21 või neist neljast komponendist kahe või kolme kombinatsioonina esinevat 
geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud 
tooteid (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0271); 
– 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, mis 
käsitleb geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) 
turule laskmist (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0272); 
– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
pikendatakse geneetiliselt muundatud maisiliini MON 810 külviseemnete turule 
laskmise luba (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0388); 
– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 toodete turule laskmist 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0389); 
– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 
(SYN-BTØ11-1) seemned (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0386); 
– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemned 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0387); 
– 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 
sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0390); 
– 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 



 

 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni 

ettepanekut, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3, 

A. arvestades, et 10. detsembril 2013 esitasid Bayer Crop Science LP ja M.S. 

Technologies LLC Madalmaade pädevale riiklikule asutusele määruse (EÜ) 

nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 × 

A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toidu, toidu 

koostisosade ja sööda turule laskmiseks; arvestades, et nimetatud taotlus hõlmas ka 

geneetiliselt muundatud sojaoa FG72 × A5547-127 turule laskmist seda sisaldavates 

või sellest koosnevates toodetes, mis on ette nähtud peale toiduks ja söödaks 

kasutamise ka teisteks samasugusteks kasutusviisideks nagu mis tahes muu sojauba, 

välja arvatud viljelemiseks; 

B. arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) võttis 1. märtsil 2017 kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 vastu positiivse arvamuse, mis avaldati 

6. aprillil 20171; 

C. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1829/2003 sedastatakse, et geneetiliselt muundatud 

toit ega sööt ei tohi avaldada kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele ega 

keskkonnale, ning nõutakse, et komisjon võtaks oma otsuse koostamisel arvesse kõiki 

liidu õigusaktide asjakohaseid sätteid ning teisi kõnesoleva küsimusega seotud 

õiguspäraseid tegureid;  

D. arvestades, et sojauba FG72 × A5547-127 arendati tolerantseks isoksaflutool- 

(5-tsükloropüülisoksasool-4-üül 2-mesüül-4-trifluorometüülfenüülketoon), glüfosaat- 

(N-(fosfonometüül)glütsiin) ja glufosinaat- (l-fosfinotritsiin) ammooniumil põhinevate 

herbitsiidide suhtes; arvestades, et tolerantsus nimetatud herbitsiidide suhtes 

                                                                                                                                                         
lubatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 
sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud toodete ja samuti geneetiliselt 
muundatud maisi (milles on kombineeritud kaks, kolm või neli Bt11, 59122, MIR604, 
1507 ja GA21 transformatsiooni) turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0123); 
– 17. mai 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse geneetiliselt muundatud maisi DAS-40278-9 sisaldavate, sellest koosnevate 
või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 
(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0215); 
– 17. mai 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse geneetiliselt muundatud puuvilla GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisaldavate, 
sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, 
P8_TA(2017)0214); 
– 13. septembri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, 
millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest 
koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0341). 

1  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744


 

 

saavutatakse vastavalt HPPD W336 (4-hüdroksüülfenüül-püruvaat-dioksügenaasi), 

2mEPSPS (5-enoolpüruvüülsikimaat-3-fosfaadi süntaasi) ja PAT (fosfinotritsiini 

atsetüültransferaasi) valkude esinemise kaudu;  

E. arvestades, et liikmesriigid esitasid kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul palju 

kriitilisi märkusi1; arvestades, et kõige kriitilisemad märkused hõlmavad 

tähelepanekut, et kuna ei viidud läbi 90 päeva subkroonilise toksilisuse testi, ei saa 

teha järeldusi kõnealuse GMO inim- ja loomatoidus kasutamise riskide kohta, et 

koostise, fenotüübilise hindamise ja toksikoloogia kohta esitatud teave on ebapiisav, et 

järeldused, mis tehti selle teabe põhjal GMO ja tavapärase sojaoa võrdväärsuse ning 

toidu- ja söödaohutuse kohta, on ennatlikud, ning et seda geneetiliselt muundatud 

sojauba ei ole testitud teadusliku innukusega, mida on vaja selle ohutuse 

kindlakstegemiseks; 

F. arvestades, et sõltumatu uuringu kohaselt on EFSA riskihinnang oma praegusel kujul 

vastuvõetamatu, kuna selles ei tuvastata teadmistes esinevaid lünki ja ebamäärasust, 

ega suudeta hinnata toksilisust ega mõju immuunsüsteemile ja 

reproduktiivsüsteemile2;  

G. arvestades, et glüfosaadi praeguse loa kehtivusaeg lõppeb hiljemalt 

31. detsembril 2017; arvestades, et glüfosaadi kantserogeensuse suhtes on endiselt 

küsimusi; arvestades, et EFSA jõudis 2015. aasta novembris järeldusele, et glüfosaat 

ei ole tõenäoliselt kantserogeenne ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) jõudis 

2017. aasta märtsis järeldusele, et klassifitseerimata jätmine oli õigustatud; arvestades, 

et vastupidiselt sellele liigitas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 

Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (IARC) glüfosaadi inimeste jaoks tõenäoliselt 

kantserogeense aine hulka;  

H. arvestades, et glufosinaat on liigitatud reproduktiivtoksiliseks ning seetõttu kehtivad 

sellele piirkriteeriumid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta3; arvestades, et glufosinaat on heaks kiidetud ajavahemikuks, mis 

lõpeb 31. juulil 20184; 

I. arvestades, et isoksaflutool on inimeste jaoks tõenäoliselt kantserogeenne5, on mõne 

veeorganismi ja sihtrühma mittekuuluva taime jaoks toksiline ning selle 

lagunemissaadused ja koostisosad saastavad hõlpsasti vett; arvestades, et need 

                                                 
1  G lisa – Liikmesriikide märkused ja GMO-komisjoni vastused 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA
-Q-2013-01032  

2  http://www.testbiotech.org/en/node/1975 
3  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1. 
4  Komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/404, millega muudetakse 

rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, kaptaani, 
dimetoaadi, dimetomorfi, etoprofossi, fiproniili, folpeedi, formetanaadi, glufosinaadi, 
metiokarbi, metribusiini, fosmeti, metüülpirimifossi ja propamokarbi heakskiidu 
kehtivusaja pikendamisega (ELT L 67, 12.3.2015, lk 6). 

5  https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
http://www.testbiotech.org/en/node/1975
https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf


 

 

kaalutlused on toonud kaasa kasutuspiirangute kehtestamise1; 

J. arvestades, et täiendavate herbitsiidide kasutamine on osa tavapärasest 

põllumajandustavast herbitsiidiresistentsete taimede kasvatamisel ning seepärast võib 

eeldada, et pihustamise jäägid on saagis ajal alati olemas ja selle vältimatu koostisosa; 

arvestades, et on tõestatud, et geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsed 

põllukultuurid toovad kaasa suurema herbitsiidide kasutamise võrreldes tavapäraste 

kultuuridega2;  

K. arvestades, et EFSA ei hinnanud täiendavate herbitsiididega pritsimise jääke; 

arvestades, et seepärast ei saa järeldada, et geneetiliselt muundatud sojaoad, mida on 

pritsitud isoksaflutooliga, glüfosaadiga ja glufosinaadiga, on toiduks ja söödaks 

kasutamiseks ohutud;  

L. arvestades, et mitme selektiivse herbitsiidi suhtes tolerantsete geneetiliselt muundatud 

põllukultuuride arendamine tuleneb peamiselt umbrohu glüfosaadiresistentsuse kiirest 

arengust riikides, kus geneetiliselt muundatud põllukultuuridel on olnud tähtis roll; 

arvestades, et teaduslikes väljaannetes on dokumenteeritud üle kahekümne 

glüfosaadiresistentse umbrohuliigi3; arvestades, et glufosinaadiresistentseid umbrohte 

on leitud alates 2009. aastast;  

M. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 

loomatervishoiu komitees 17. juulil 2017 toimunud hääletuse tulemusel arvamust ei 

esitatud; arvestades, et 15 liikmesriiki hääletas vastu, samas kui poolt hääletas ainult 

10 liikmesriiki, kes esindavad liidu elanikkonnast vaid 38,43 %, ning kolm 

liikmesriiki jäi erapooletuks; 

N. arvestades, et apellatsioonikomitees 14. septembril 2017 toimunud hääletuse tulemusel 

arvamust ei esitatud; arvestades, et 15 liikmesriiki hääletas vastu, samas kui poolt 

hääletas ainult 11 liikmesriiki, kes esindavad liidu elanikkonnast vaid 38,69 %, ning 

kaks liikmesriiki jäi erapooletuks; 

O. arvestades, et komisjon on korduvalt mõistnud hukka asjaolu, et alates määruse (EÜ) 

nr 1829/2003 jõustumisest on ta pidanud vastu võtma loa andmise otsuseid ilma 

alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee toetuseta, ning et toimiku tagasisaatmine 

komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis on menetluse puhul üldiselt väga erandlik, 

on geneetiliselt muundatud toidu ja söödaga seotud otsuste puhul muutunud 

tavapäraseks; arvestades, et sellise praktika on hukka mõistnud ka president 

Jean-Claude Juncker, pidades seda ebademokraatlikuks4; 

P. arvestades, et 28. oktoobril 2015 lükkas Euroopa Parlament esimesel lugemisel tagasi 

22. aprilli 2015. aasta seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse määrust (EÜ) 

                                                 
1  G lisa – Liikmesriikide märkused ja GMO-komisjoni vastused, lk 27. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA
-Q-2013-01032  

2  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 
3  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12 
4  Näiteks Euroopa Parlamendi täiskogu istungi avakõnes, mis on lisatud poliitilistele 

suunistele järgmisele Euroopa Komisjonile (Strasbourg, 15. juuli 2014) ja 2016. aasta 
kõnes olukorrast Euroopa Liidus (Strasbourg, 14. september 2016). 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12


 

 

nr 1829/20031, ja palus komisjonil selle tagasi võtta ja esitada uue ettepaneku; 

Q. arvestades, et määruse (EL) nr 182/2011 põhjenduses 14 sedastatakse, et komisjon 

väldib oma tegevuses nii palju kui võimalik vastuollu minemist apellatsioonikomitees 

valdavaks kujuneda võiva seisukohaga, mille kohaselt rakendusakt ei ole asjakohane, 

ning seda eelkõige tundlike valdkondade puhul, nagu tarbijate tervis, toiduohutus ja 

keskkond; 

1. on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1829/2003 

ette nähtud rakendamisvolitusi; 

2. on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu on vastuolus liidu õigusega, sest 

see on vastuolus määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks on kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 178/20022 sätestatud 

üldpõhimõtetega luua alus inimeste ja loomade elu, tervise ja heaolu, keskkonna ja 

tarbijate huvide kõrge kaitstuseastme tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu 

ja sööda kasutamisega, tagades samal ajal ka siseturu tõhusa toimimise; 

3. palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta; 

4. kutsub komisjoni üles peatama rakendusotsuste vastuvõtmise geneetiliselt muundatud 

organismide loataotluste kohta, kuni loa andmise korda on muudetud, eesmärgiga 

kõrvaldada puudused kehtivas korras, mis on osutunud ebasobilikuks; 

5. palub komisjonil mitte anda luba herbitsiiditolerantsetele geneetiliselt muundatud 

taimedele, ilma et oleks antud täielik hinnang täiendavate herbitsiidide ja nende 

kaubanduslike valmististega pihustamise jääkidele neid kultuure kasvatavates riikides; 

6. palub komisjonil mitte anda luba herbitsiiditolerantsetele geneetiliselt muundatud 

taimedele, mis on muudetud resistentseks herbitsiidide kombinatsiooni suhtes, nagu 

see on sojaoa FG72 × A5547-127 puhul, ilma et oleks antud täielik hinnang 

täiendavate herbitsiidide kombinatsiooni ja nende kaubanduslike valmististega 

pihustamise jääkide spetsiifilisele kumulatiivsele mõjule neid kultuure kasvatavates 

riikides; 

7. palub, et komisjon nõuaks palju üksikasjalikumat testimist terviseriskide suhtes, mis 

on seotud mitmekordsete transformatsioonidega, nagu sojauba FG72 × A5547-127;  

8. palub komisjonil koostada terviseriski hindamiseks ja toksikoloogiaks, samuti 

turustamisjärgseks järelevalveks strateegiad, mis käsitlevad kogu toidu- ja 

söödaahelat;  

9. palub komisjonil täielikult integreerida täiendavate herbitsiidide ja nende jääkide 

riskihindamine herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede 

riskihindamisse, olenemata sellest, kas geneetiliselt muundatud taim on ette nähtud 

kasvatamiseks liidus või toiduks ja söödaks importimiseks;  

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0379. 
2  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. 



 

 

 

 


