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P8_TA(2018)0051 

Geneetiliselt muundatud mais DAS-59122-7 

Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu 

kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 59122 (DAS-59122-7) 

sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba 

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

muundatud toidu ja sööda kohta (D054772-02 – 2018/2568(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega pikendatakse geneetiliselt 

muundatud maisi 59122 (DAS-59122-7) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 

valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

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

(D054772-02), 

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

(EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta1, eriti selle artikli 11 

lõiget 3 ja artikli 23 lõiget 3, 

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

loomatervishoiu komitees 16. jaanuaril 2018 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 18. mail 2017. aastal vastu võetud ja 

29. juunil 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  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861


 

 

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 (ELT C 399, 24.11.2017, lk 71). 

 – 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 (ELT C 35, 

31.1.2018, lk 19). 

 – 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 (ELT C 35, 

31.1.2018, lk 17). 

 – 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 (ELT C 35, 31.1.2018, 

lk 15). 

 – 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 

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).  

 – 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).  

 – 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, 

millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) 

sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba 

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

muundatud toidu ja sööda kohta (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0396). 

 – 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 (vastuvõetud tekstid, 

P8_TA(2017)0397). 

 – 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 rapsisorte MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × 



 

 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni 

ettepanekut, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3, 

A. arvestades, et komisjoni otsusega 2007/702/EÜ anti luba lasta turule geneetiliselt 

muundatud maisi 59122 sisaldavat, sellest koosnevat või sellest toodetud toitu ja 

sööta; arvestades, et enne kõnealust komisjoni otsust võttis Euroopa Toiduohutusamet 

(EFSA) 23. märtsil 2007 kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 

vastu positiivse arvamuse, mis avaldati 3. aprillil 20071 („EFSA esimene arvamus“);  

B. arvestades, et 19. juulil 2016. aastal esitasid Pioneer Overseas Corporation ja Dow 

AgroSciences Ltd. (edaspidi „taotluse esitaja“) taotluse geneetiliselt muundatud 

maisi 59122 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toidu ja sööda turule 

laskmise loa pikendamiseks kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 11 

ja 23; arvestades, et nimetatud taotlus hõlmas ka geneetiliselt muundatud maisi 59122 

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 mais, välja arvatud viljelemiseks; 

C. arvestades, et 18. mail 2017 võttis EFSA kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 

artiklitega 6 ja 18 vastu positiivse arvamuse, mis avaldati 29. juunil 20172 („EFSA 

teine arvamus“); 

D. arvestades, et geneetiliselt muundatud maisis 59122 tekivad valgud CRY34Ab1 ja 

CRY35Ab1, mis kaitsevad seda teatavate perekonda Diabrotica kuuluvate 

mardikaliste taimekahjurite, nt maisi juureussi vastsete eest, ning valk PAT, mis annab 

resistentsuse glüfosaati sisaldavate herbitsiidide suhtes; 

E. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1829/2003 on sätestatud, et geneetiliselt muundatud 

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

keskkonnale ning et komisjon arvestab oma otsuse koostamisel liidu õiguse kõiki 

asjakohaseid sätteid ja muid asjassepuutuvaid tegureid;  

F. arvestades, et liikmesriigid on kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul esitanud 

palju kriitilisi märkusi seoses EFSA esimese arvamusega3 ja nendes käsitletakse muu 

hulgas ebapiisavat seirekava, Bt-toksiiniga kokkupuute ohtu mittesihtorganismidele, 

tõsiasja, et ei ole alust järeldada, et geneetiliselt muundatud maisist 59122 toodetud 

söödad on sisuliselt samaväärsed, toitaineliselt võrdväärsed ja sama ohutud kui 

turustatavast maisist sööt, ning asjaolu, et 90-päevase rottidel katsetamise ajal anti 

geneetiliselt muundatud maisi 59122 ainult ühekordse annusena kogu uuringu jooksul, 

millega rikutakse asjaomastes OECD suunistes esitatud soovitust;  

                                                                                                                                                         

ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja 

MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisaldavaid, neist koosnevaid 

või neist toodetud tooteid (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0398). 
1  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470. 
2  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861. 
3  G lisa: Liikmesriikide märkused ja geneetiliselt muundatud organismide komisjoni 

vastused http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/question 
Loader?question=EFSA-Q-2016-00526. 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526


 

 

G. arvestades, et pärast taotlejalt uue loa taotluse saamist paluti EFSA-l hinnata taotleja 

esitatud andmeid, sealhulgas turustamisjärgse keskkonnaseire aruandeid ja 11 esmast 

teadusuuringut, mis avaldati ajavahemikus 2007–2016; arvestades, et esitatud andmete 

hindamise põhjal võttis EFSA vastu heakskiitva arvamuse (EFSA teine arvamus, 

millele on osutatud eespool) ja jõudis järeldusele, et kindlaks ei ole tehtud ühtki uut 

ohtu ega muutunud kokkupuuteohtu ning uutes teadusandmetes ei ole esile toodud 

ühtegi kahtlust, mis võiks muuta esialgse riskihindamise järeldusi maisi 59122 kohta;  

H. arvestades, et paljud liikmesriigid esitasid kolmekuulise konsulteerimisperioodi 

jooksul palju kriitilisi märkusi seoses EFSA teise arvamusega1 ning muu hulgas 

märgiti, et geneetiliselt muundatud maisi 59122 seire käigus ei saadud praeguse 

hindamise seisukohast olulisi tulemusi ega kummutatud kahtlusi enne loa andmist 

läbiviidud riskihindamise osas, nt keskkonnaga kokkupuute küsimus ja geneetiliselt 

muundatud maisi 59122 seire puhul kasutatud lähenemisviis, mis ei ole kooskõlas 

direktiivi 2001/18/EÜ VII lisas esitatud nõuetega;  

I. arvestades, et üks liikmesriik küsis, miks taotleja ei esitanud paljude avalike uuringute 

tulemusi, mis näitavad Cry-valkude immunogeensust hiirtel, mistõttu ei hinnanud neid 

ka EFSA, ning soovitas lahendada geneetiliselt muundatud maisi 59122 puhul 

ilmnenud Cry-valkude immunogeensuse ja adjuvantsusega seotud probleemid enne 

loa pikendamist;  

J. arvestades, et üks liikmesriik märkis, et liit on heaks kiitnud bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni, millega pannakse rahvusvaheline vastutus bioloogilise 

mitmekesisuse eest nii eksportivale kui ka importivale riigile, mistõttu on oluline võtta 

arvesse geneetiliselt muundatud maisi 59122 liitu importimise mõju nii liidu kui ka 

sellist maisi kasvatavate riikide bioloogilisele mitmekesisusele; 

K. arvestades, et glüfosinaat on klassifitseeritud reproduktiivtoksiliseks ning seetõttu 

kehtivad selle suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 

sätestatud välistamiskriteeriumid2; arvestades, et glüfosinaat on heaks kiidetud 

ajavahemikuks, mis lõpeb 31. juulil 20183; 

L. arvestades, et herbitsiidiresistentsete taimede kasvatamisel täiendavate herbitsiidide 

kasutamine on tavapärane põllumajandustava ning seepärast võib eeldada, et saagis 

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

tõestatud, et geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsete põllukultuuride 

kasvatamisega kaasneb tavapäraste kultuuridega võrreldes suurem täiendavate 

herbitsiidide kasutamine4;  

M. arvestades, et glüfosinaadi pihustamisjääke ei hinnatud kummaski EFSA arvamuses; 

arvestades, et glüfosinaadi jääke leidub geneetiliselt muundatud maisi 59122 saagis, 

mida imporditakse liitu toidu ja söödana kasutamiseks;  

N. arvestades, et oleks väga vastuoluline ja toiduohutuse seisukohast vastuvõetamatu 

                                                 
1  G lisa: Liikmesriikide märkused ja geneetiliselt muundatud organismide komisjoni 

vastused http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/question 
Loader?question=EFSA-Q-2016-00526.  

2  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1. 
3  Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/404 lisa punkt 7 (ELT L 67, 12.3.2015, lk 6). 
4  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7


 

 

lubada importida glüfosinaati taluvat geneetiliselt muundatud maisi, teades, et 

glüfosinaadi kasutamise luba kaotab liidus kehtivuse 31. juulil 2018 

reproduktiivtoksilisuse tõttu1; 

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

loomatervishoiu komitees 16. jaanuaril 2018 toimunud hääletuse tulemusel arvamust 

ei esitatud; arvestades, et 12 liikmesriiki hääletas vastu, samas kui poolt hääletas 

12 liikmesriiki, kes esindavad liidu elanikkonnast vaid 38,83 %, ning neli liikmesriiki 

jäi erapooletuks; 

P. arvestades, et komisjon on korduvalt avaldanud pahameelt 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 sellise praktika on hukka mõistnud ka 

komisjoni president Jean Claude Juncker, pidades seda ebademokraatlikuks2; 

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

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

nr 1829/20033, ning palus komisjonil selle tagasi võtta ja esitada uue ettepaneku; 

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

peaks oma tegevuses vältima 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 178/20024 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; 

                                                 
1  G lisa: Liikmesriikide märkused ja geneetiliselt muundatud organismide komisjoni 

vastused http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader 
?question=EFSA-Q-2013-01002 

2  Näiteks Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärgu avakõnes, mis on lisatud järgmisele 
Euroopa Komisjonile antud poliitikasuunistele (Strasbourg, 15. juuli 2014) ja 
2016. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus (Strasbourg, 14. september 2016). 

3  ELT C 355, 20.10.2017, lk 165. 
4  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002


 

 

5. kutsub vastutavaid seadusandjaid üles jätkama viivitamata tööd komisjoni 

ettepanekuga, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, ning tagama muu 

hulgas, et kui alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee GMOde heakskiitmise 

kohta nii kasvatamise kui ka toidu ja sööda puhul arvamust ei esita, võtab komisjon 

ettepaneku tagasi; 

6. nõuab eelkõige, et komisjon ei annaks luba importida toidu ja söödana kasutamiseks 

geneetiliselt muundatud taimi, mis on muudetud kindlaks täiendavate herbitsiidide 

suhtes, mille kasutamine liidus on keelatud või keelatakse lähitulevikus;  

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

 


