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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0397 

Geneetiliselt muundatud sojauba 305423 × 40-3-2  

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse 

eelnõu kohta, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 

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

geneetiliselt muundatud sojauba 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) 

sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (D052752 – 2017/2906(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse vastavalt Euroopa 

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

ja sööda kohta) lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba 305423 × 40-3-2 

(DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud 

tooteid (D052752), 

– 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 ja artikli 19 lõiget 3, 

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

loomatervishoiu komitees 14. septembril 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) 14. juulil 2016. aastal vastu võetud 

ja 18. augustil 2016. 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/4566 



 

 

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 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 20. septembril 2007 esitas Pioneer Overseas Corporation Madalmaade 

pädevale riiklikule asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase 

taotluse geneetiliselt muundatud sojauba 305423 × 40-3-2 sisaldava, sellest koosneva 

või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmiseks; 

arvestades, et nimetatud taotlus hõlmas ka, sarnaselt mis tahes muu sojaoaga, 

geneetiliselt muundatud sojaoa 305423 × 40-3-2 turule laskmist seda sisaldavates või 

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

ka teisteks samasugusteks kasutusviisideks, välja arvatud viljelemiseks;  

B. arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) võttis 14. juulil 2016 kooskõlas 

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

18. augustil 2016; 

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 

                                                                                                                                                         
lubatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 
sisaldavate, sellest koosnevate 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); 
– 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 (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0377); 
– 4. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 
lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-44406-6 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)0378). 



 

 

liidu õigusaktide asjakohaseid sätteid ning muid kõnealuse teemaga seotud 

õiguspäraseid tegureid;  

D. arvestades, et üht vanemtaimedest, sojauba 305423, oli geneetiliselt muundatud, et 

muuta õli koostist taimedes ja muuta need resistentseks atsetolaktaatsüntaasvalku 

(ALS) pärssivate herbitsiidide suhtes, mille hulka kuuluvad imidasolinooni, 

sulfonüüluurea, triasolopürimidiini, pürimidinüül(tio)bensoaadi ja 

sulfonüülaminokarbonüültriasolinooni kemikaalirühmade herbitsiidid; arvestades, et 

teine vanemtaim, sojauba 40-3-2, sisaldab EPSPS-geeni, mille eesmärk on muuta taim 

resistentseks glüfosaadipõhiste herbitsiidide suhtes; arvestades, et need geneetiliselt 

muundatud sojaoasordid kombineeriti, et luua mitmekordne transformatsioon, mis on 

resistentne kahe herbitsiidi suhtes ja millel on muudetud õlikoostis;  

E. arvestades, et liikmesriigid esitasid kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul palju 

kriitilisi märkusi1; arvestades, et kõige arvukamalt märkusi tehti seoses 

tähelepanekutega, et inim- või loomatoidu seisukohast ei ole võimalik teha 

heakskiitvat otsust transformatsioonidega 305423 ja 40-3-2 sojasortidest saadud 

toodete ohutusprofiili kohta, et ei ole võimalik teha järeldusi selle mitmekordse 

transformatsiooniga sojaoa allergeensuse kohta, et „puuduvad piisavad andmed ja 

sobivad võrdlusalused vanemliinide võimaliku vastasmõju hindamiseks ning 

soovimatu mõju tuvastamiseks mitmekordsete transformatsioonide puhul võrreldes 

vanemliinidega“ ning et „sojaoa 305423 × 40-3-2 riskihindamist ei ole võimalik 

esitatud andmete alusel lõpule viia“; 

F. arvestades, et taotleja esitas 90-päevase toksikoloogilise söötmisuuringu, mille EFSA 

puuduliku kvaliteedi tõttu tagasi lükkas; arvestades, et selle tulemusel riskihindamine 

niisugust uuringut ei sisalda – asjaolu, mida kritiseerisid mitme liikmesriigi pädevad 

asutused; arvestades, et see andmelünk on lubamatu, eelkõige kuna EFSA 2006. aasta 

suunised nõuavad sellist uuringut2;  

G. arvestades, et kuna puudub hulk andmeid (muu hulgas ei ole hinnatud kõnealusest 

geneetilisest muundamisest tulenevat soovimatut mõju, toksilist mõju ega täiendavate 

herbitsiididega pihustamise jääke) jõutakse sõltumatus uuringus järeldusele, et 

riskihindamist ei saa lõpule viia ja loataotlus tuleks seetõttu tagasi lükata3;  

H. arvestades, et herbitsiidiresistentsete taimede kasvatamisel täiendavate herbitsiidide 

kasutamine on osa tavapärasest põllumajandustavast ning seepärast võib eeldada, et 

saagis leidub alati pihustamisjääke ja need on selle vältimatu koostisosa; arvestades, et 

on näidatud, et geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsete põllukultuuride 

kasvatamisega kaasneb tavapäraste kultuuridega võrreldes suurem täiendavate 

herbitsiidide kasutamine4;  

I. arvestades, et glüfosaadi loa praegune kehtivusaeg lõpeb hiljemalt 

                                                 
1  Lisa G – Liikmesriikide märkused ja GMO-komisjoni vastused 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA
-Q-2007-175  

2  Idem.  
3. https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background% 

20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf  
4  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7


 

 

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

küsimusi; arvestades, et EFSA järeldas 2015. aasta novembris, et glüfosaat 

tõenäoliselt ei ole kantserogeenne, ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) järeldas 

2017. aasta märtsis, et klassifitseerimine ei ole õigustatud; arvestades, et vastupidiselt 

sellele liigitas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvaheline 

Vähiuurimiskeskus (IARC) 2015. aastal glüfosaadi inimeste jaoks tõenäoliselt 

kantserogeensete ainete hulka; 

J. arvestades, et EFSA pestitsiidikomisjon leidis, et seni esitatud andmete põhjal ei saa 

teha järeldusi geneetiliselt muundatud põllukultuuridele glüfosaadivalmististe 

pihustamise jääkide ohutuse kohta1; arvestades, et lisandid ja nende segud, mida 

kasutatakse pihustamiseks mõeldud kaubanduslikes glüfosaadivalmististes, võivad 

olla toksilisemad kui toimeaine üksi2; arvestades, et paljud uuringud näitavad, et 

glüfosaadivalmistised võivad põhjustada endokriinseid häireid3;  

K. arvestades, et imporditud geneetiliselt muundatud sojauba kasutatakse liidus 

laialdaselt loomasöödana; arvestades, et eelretsenseeritud teadusuuringus leiti 

võimalik seos tiinete emiste sööda glüfosaadisisalduse ning nende põrsastel raskete 

kaasasündinud anomaaliate sagenemise vahel4;  

L. arvestades, et puudub põhjalik riskihindamine ALSi inhibiitorite täiendavate 

herbitsiididena pihustamise jääkide kohta geneetiliselt muundatud sojaoas; arvestades, 

et see-eest leidis EFSA pestitsiidikomisjon suuri andmelünki tifensulfurooni puhul, 

mis on üks ALSi inhibiitorina toimivatest ainetest5;  

M. arvestades, et täiendavate herbitsiidide pihustamise jääke ei hinnatud; arvestades, et 

seepärast ei saa järeldada, et geneetiliselt muundatud sojauba 305423 × 40-3-2, millele 

on pihustatud glüfosaati ja ALSi pärssivaid herbitsiide, on toiduks ja söödaks 

kasutamiseks ohutu;  

N. arvestades, et luba importida liitu sojauba 305423 × 40-3-2 toob kahtlemata kaasa 

selle ulatuslikuma kasvatamise kolmandates riikides, mis vastavalt suurendab 

täiendavate herbitsiidide kasutamist;  

O. arvestades, et sojauba 305423 × 40-3-2 kasvatatakse Argentinas, Kanadas ja Jaapanis; 

arvestades, et glüfosaadi kasutamise laastav tervisemõju Argentinas on ulatuslikult 

                                                 
1  EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance glyphosate (EFSA järeldused toimeaine glüfosaadi pestitsiidina kasutamise 
riskihindamist käsitleva vastastikuse hindamise kohta), EFSA journal 2015, 13 
(11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf  

2  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666  
3  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean 

%20305423%20x%2040-3-2.pdf 
4  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-

piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562 
5  „Tifensulfuroonmetüüli võimalik endokriinfuktsiooni kahjustav mõju märgiti ära kui 

teema, mida ei olnud võimalik lõpuni käsitleda, ning kui kriitilise tähtsusega 
probleemne valdkond“. Conclusion on the peer review of the active substance 
thifensulfuron-methyl (kokkuvõte toimeaine kasutamise riskihindamisest ekspertide 
poolt), EFSA journal 13, 7 (4201):2 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf


 

 

dokumenteeritud;  

P. arvestades, et liit on ühinenud ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, mis hõlmavad 

kohustust vähendada 2030. aastaks oluliselt ohtlikest kemikaalidest ning õhu, vee ja 

pinnase reostamisest ja saastamisest tingitud surma- ja haigusjuhtumite arvu 

(eesmärk 3, osaeesmärk 3.9)1; arvestades, et liit on pühendunud poliitikavaldkondade 

arengusidususele, mille eesmärk on vähendada vastuolusid ja suurendada koostoimet 

liidu eri poliitikavaldkondade vahel, muu hulgas kaubanduse, keskkonna ja 

põllumajanduse valdkonnas, et toetada arenguriike ja suurendada arengukoostöö 

tulemuslikkust; 

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

põllukultuuride aretamise peapõhjus on umbrohu glüfosaadiresistentsuse kiire kasv 

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

et teaduslikes väljaannetes on dokumenteeritud üle kahekümne glüfosaadiresistentse 

umbrohuliigi2;  

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

loomatervishoiu komitees 14. septembril 2017. aastal toimunud hääletuse tulemusel 

arvamust ei esitatud; arvestades, et 14 liikmesriiki hääletas vastu, samas kui poolt 

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

neli liikmesriiki jäi erapooletuks; 

S. arvestades, et komisjon on korduvalt pahameelt avaldanud asjaolu üle, et alates 

määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumisest on ta pidanud loa andmise otsuseid vastu 

võtma 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 sellist praktikat on tauninud ka komisjoni 

president Juncker, nimetades seda ebademokraatlikuks3; 

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

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

nr 1829/20034, ning palus komisjonil selle tagasi võtta ja esitada uue ettepaneku; 

U. 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; 

V. arvestades, et komisjoni ettepanekust määruse (EL) nr 182/2011 läbivaatamiseks ei 

piisa, et lahendada ebademokraatlikkuse probleem GMOdele lubade andmise 

menetluses; 

                                                 
1  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3 
2. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12 
3  Näiteks Euroopa Parlamendi täiskogu istungi avakõnes, mis on lisatud järgmisele 

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

4  ELT C 355, 20.10.2017, lk 165. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12


 

 

W. arvestades, et demokraatlikku õiguspärasust on võimalik tagada ainult siis, kui 

vähemalt nähakse ette, et kui alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamust 

ei esita, võetakse komisjoni ettepanek tagasi; arvestades, et mõne muu alalise komitee 

puhul selline menetlus juba kehtib;  

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 178/20021 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. palub komisjonil peatada rakendusotsuste vastuvõtmine geneetiliselt muundatud 

organismide loataotluste kohta, kuni loa andmise korda on muudetud, et kõrvaldada 

vajakajäämised kehtivas korras, mis on osutunud puudulikuks; 

5. kutsub vastutavaid seadusandjaid üles kiiresti jätkama tööd komisjoni ettepanekuga, 

millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, ning tagama muu hulgas, et kui alaline 

toiduahela ja loomatervishoiu komitee kasvatamiseks või toiduks ja söödaks ette 

nähtud GMOde loataotluste heakskiitmise kohta arvamust ei esita, võtab komisjon 

ettepaneku tagasi;  

6. palub komisjonil mitte anda luba herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud 

taimede kasutamiseks, kui ei ole antud täielikku hinnangut neid kultuure kasvatavates 

riikides kasutatavate täiendavate herbitsiidide ja nende kaubanduslike valmististe 

pihustamise jääkide kumulatiivse mõju kohta; 

7. palub, et komisjon nõuaks palju üksikasjalikumat testimist, et kindlaks teha 

terviseriskid, mis on seotud mitmekordsete transformatsioonidega nagu sojauba 

305423 × 40-3-2; 

8. palub komisjonil koostada terviseriski hindamiseks ja toksikoloogiliseks analüüsiks, 

samuti turustamisjärgseks järelevalveks strateegiad, mis hõlmavad 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 

liidus kasvatamiseks või toidu ja söödana importimiseks;  

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

 

                                                 
1  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. 



 

 

 

 


