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Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 
Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu 
kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × 
A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D065067/03 ‒ 
2020/2535(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt 
muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisaldavate, sellest 
koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D065067/03),

– 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 9. detsembril 2019. aastal toimunud hääletust, mille 
tulemusel arvamust ei esitatud, ning võttes arvesse, et arvamust ei esitatud ka 
23. jaanuaril 2020. aastal apellatsioonikomitees toimunud hääletuse tulemusel,

– 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) 22. mail 2019. aastal vastu võetud ja 
5. juulil 2019. aastal avaldatud arvamust3,

1 ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.
2 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
3 EFSA geneetiliselt muundatud organismide komisjoni teaduslik arvamus, mis käsitleb 

toiduks ja söödaks kasutatava geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87708 × 
MON 89788 × A5547-127 hindamist määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel (taotlus EFSA-
GMO-NL-2016-135), EFSA Journal 2019;17(7):5733, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733.
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– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, milles esitatakse geneetiliselt muundatud 
organismide (edaspidi „GMOd“) kasutamiseks lubade andmisele vastuväiteid1,

– võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõikeid 2 ja 3,

1 Euroopa Parlament võttis kaheksandal ametiajal vastu 36 resolutsiooni, milles on 
esitatud GMOde lubamisele vastuväiteid. Lisaks on Euroopa Parlament võtnud 
üheksandal ametiajal vastu järgmised resolutsioonid: 
– Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni 

rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt 
muundatud maisi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) sisaldavaid, sellest koosnevaid 
või sellest toodetud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0028);

– Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni 
rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud 
sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 
valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0029);

– Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni 
rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt 
muundatud maisi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 
sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid ja geneetiliselt 
muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 
1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni, 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 
(Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0030);

– Euroopa Parlamendi 14. novembri 2019. aasta resolutsioon komisjoni 
rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud 
puuvilla LLCotton25 (ACSGHØØ1-3) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 
valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0054);

– Euroopa Parlamendi 14. novembri 2019. aasta resolutsioon komisjoni 
rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud 
sojauba MON 89788 (MON-89788-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 
valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0055);

– Euroopa Parlamendi 14. novembri 2019. aasta resolutsioon komisjoni 
rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt 
muundatud maisi MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja 
alakombinatsioone MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × 
DAS-40278-9 ning NK603 × DAS-40278-9 sisaldavaid, nendest koosnevaid või 
nendest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0056);

– Euroopa Parlamendi 14. novembri 2019. aasta resolutsioon komisjoni 
rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt 
muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 sisaldavaid, 
sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid ja geneetiliselt muundatud maisi, 
milles on kombineeritud kaks, kolm, neli või viis Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 
5307 ja GA21 ühekordset transformatsiooni, vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0057).



– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni 
ettepanekut,

A. arvestades, et 28. oktoobril 2016. aastal esitas Monsanto Europe N.V. äriühingu 
Monsanto Company nimel Madalmaade pädevale asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 
artiklite 5 ja 17 kohase taotluse (edaspidi „taotlus“); arvestades, et taotlus hõlmas 
geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisaldavate, 
sellest koosnevate või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule 
laskmist ning geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-
127 sisaldavate või sellest koosnevate toodete turule laskmist muuks otstarbeks kui 
toidu ja söödana kasutamiseks, välja arvatud viljelemiseks;

B. arvestades, et EFSA võttis 22. mail 2019. aastal selle taotluse suhtes vastu heakskiitva 
arvamuse, mis avaldati 5. juulil 2019. aastal;

C. arvestades, et geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-
127 arendati välja dikambal, glufosinaatammooniumil ja glüfosaadil põhinevate 
herbitsiidide suhtes tolerantsuse saavutamiseks1; 

Täiendherbitsiidid

D. arvestades, et on tõestatud, et geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsete kultuuride 
kasvatamisega kaasneb herbitsiidide ulatuslikum kasutamine, mis on suurel määral 
tingitud herbitsiiditolerantse umbrohu tekkest2; arvestades, et seetõttu on oodata, et 
geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 
põllukultuurid puutuvad kokku nii täiendherbitsiidide (glufosinaadi, dikamba ja 
glüfosaadi) suuremate kui ka korduvannustega, mistõttu on võimalik, et nende ainete 
jääkide kogus saagis suureneb;

E. arvestades, et ühes eelretsenseeritud uuringus jõuti järeldusele, et glüfosaat koguneb 
geneetiliselt muundatud sojaubadesse3; arvestades, et Argentinas ellu viidud 
katseprojekti raames tuvastati geneetiliselt muundatud sojaubades üllatavalt kõrge 
glüfosaadijääkide tase4;

F. arvestades, et glüfosaadi kantserogeensuse osas on endiselt küsimusi; arvestades, et 
EFSA järeldas 2015. aasta novembris, et glüfosaat ei ole tõenäoliselt kantserogeenne, ja 
Euroopa Kemikaaliamet järeldas 2017. aasta märtsis, et selle klassifitseerimata jätmine 
oli õigustatud; arvestades, et Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus, mis on Maailma 

1 EFSA arvamus, lk 3.
2 Vt näiteks Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and 

Herbicides: Overview and Impact“ („Geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsed 
põllukultuurid, umbrohi ja taimemürgid: ülevaade ja mõju“), Environmental 
Management, jaanuar 2016, 57(1), lk 31–48,

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, ja Benbrook, C. M., „Impacts of 
genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years“ 
(„Geneetiliselt muudetud põllukultuuride mõju pestitsiidikasutusele USAs – esimesed 
16 aastat“), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), 
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722. 
4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_

Argentina_0.pdf. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf


Terviseorganisatsiooni vähiuuringutele spetsialiseerunud keskus, klassifitseeris seevastu 
2015. aastal glüfosaadi inimeste jaoks tõenäoliselt kantserogeenseks aineks; arvestades, 
et mitu hiljutist eelretsenseeritud uuringut kinnitavad glüfosaadi kantserogeenset 
toimet1;

G. arvestades, et glufosinaat on klassifitseeritud kategooria 1B reproduktiivtoksiliseks 
aineks ning seetõttu kehtivad selle suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EÜ) nr 1107/20092 sätestatud piirkriteeriumid; arvestades, et glufosinaat oli liidus 
kasutamiseks heaks kiidetud ajavahemikuks, mis lõppes 31. juulil 2018. aastal3;

H. arvestades, et geneetiliselt muundatud taimede puhul võib seda, kuidas taim 
täiendherbitsiide lagundab, ning lagunemisproduktide (edaspidi „metaboliidid“) koostist 
ja seega ka nende toksilisust mõjutada geneetiline muundamine ise4;

I. arvestades, et sellest hoolimata ei loeta geneetiliselt muundatud taimede 
herbitsiidijääkide ja nende metaboliitide hindamist EFSA geneetiliselt muundatud 
organismide komisjoni pädevusse kuuluvaks;

J. arvestades, et kuigi EFSA märgib oma arvamuses, et EFSA pestitsiidiüksus on uurinud 
kõnealuse taotlusega seotud herbitsiidijääkide hindamist, ei ole see iseenesest piisav, 
sest arvesse ei ole võetud täiendherbitsiidide ja metaboliitide kombineeritud toksilisust 
ning nende võimalikku koostoimet geneetiliselt muundatud taime endaga, kõnealusel 
juhul geneetiliselt muundatud sojaoaga MON 87708 × MON 89788 × A5547-127;

K. arvestades, et EFSA pestitsiidiüksuse sõnul puuduvad ka toksikoloogilised andmed, mis 
võimaldaksid hinnata glüfosaaditolerantsete geneetiliselt muundatud põllukultuuridega 
seotud glüfosaadi metaboliitidest tarbijatele tulenevat riski5, ning ei ole piisavalt 
andmeid geneetiliselt muundatud sojaubade puhul glüfosaadi jääkide piirnormide 
tuletamiseks6;

1 Vt näiteks 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, 

 https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, 
 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 ja
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/. 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 

taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ 
ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

3 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=ET&selectedID=1436. 

4 See on tõepoolest nii glüfosaadi puhul, nagu on kirjas EFSA hinnangus 
glüfosaadijääkide kehtivate piirnormide kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 
artiklile 12, EFSA Journal 2018;16(5):5263, lk 12, 
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263. 

5 EFSA järeldused toimeaine glüfosaat pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva 
vastastikuse hindamise kohta, EFSA Journal 2015;13(11):4302, lk 3, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.

6 EFSA hinnang glüfosaadijääkide kehtivate piirnormide kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12 – läbivaadatud versioon, et võtta arvesse 
väljajäetud andmeid, EFSA Journal 2019;17(10):5862, lk 4, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862.
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L. arvestades, et arvukad liikmesriikide pädevad asutused on väljendanud muret 
geneetiliselt muundatud põllukultuuride herbitsiidijääkide analüüsi puudumise ja 
tarbijate võimalike terviseriskide pärast1;

M. arvestades, et 2020. aasta jaanuaris esitletud rahvusvahelise uurimisprojekti „Risk 
Assessment of genetically engineered organisms in the EU and Switzerland“ 
(„Geneetiliselt muudetud organismide riskihindamine ELis ja Šveitsis“) tulemuste 
põhjal järeldati, et liidu GMOde riskihindamine ei käsitle rahuldavalt rahvatervisele ja 
keskkonnale avalduvaid ohte, sealhulgas terviseohte, mis on seotud 
herbitsiiditolerantsetest geneetiliselt muundatud taimedest saadud toodete tarbimisega2;

Jääkide piirnormid ja nendega seotud kontroll

N. arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 396/20053, 
mille eesmärk on tagada seoses jääkide piirnormidega tarbijakaitse kõrge tase, tuleks 
liidus lubamatute toimeainete jääke toiduks ja söödaks imporditud põllukultuurides 
hoolikalt kontrollida ja jälgida4 ; 

O. arvestades, et liidu viimase kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi (2020., 
2021. ja 2022. aastaks) kohaselt ei ole liikmesriikidel tegelikult üldse kohustust 
toodetes, sh sojaoas sisalduvat glufosinaadijääki mõõta5 ; arvestades, et ei saa välistada, 
et geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 või sellest 
saadud toidu- ja söödatooted ületavad glufosinaadi jääkide piirnorme, mis on 
kehtestatud selleks, et tagada tarbijakaitse kõrge tase; 

Ebademokraatlik otsustusprotsess

P. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja 
loomatervishoiu komitees 9. detsembril 2019 toimunud hääletuse tulemusel arvamust ei 
esitatud, mis tähendab, et liikmesriikide kvalifitseeritud enamus ei toetanud loa andmist; 
arvestades, et arvamust ei esitatud ka 23. jaanuaril 2020 apellatsioonikomitees toimunud 
hääletuse tulemusel;

Q. arvestades, et komisjon mõistab, et on problemaatiline, et ta jätkab GMOdele loa 
andmise otsuste vastuvõtmist ilma liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamuseta, mis 
on tootelubade puhul üldiselt väga suur erand, kuid mis on geneetiliselt muundatud 

1 Liikmesriikide märkustega geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87708 × 
MON 89788 × A5547-127 kohta on võimalik tutvuda EFSA küsimuste registris: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login.

2 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 

taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide 
piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, 
lk 1).

4  Vt määruse (EÜ) nr 396/2005 põhjendust 8.
5  Komisjoni 28. märtsi 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/533 ELi kooskõlastatud 

mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2020, 2021 ja 2022, et tagada 
vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja 
loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 88, 29.3.2019, 
lk 28).

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf


toidu ja sööda lubade puhul muutunud normiks1;

R. arvestades, et Euroopa Parlament võttis oma kaheksandal ametiajal vastu 
36 resolutsiooni, milles väljendatakse vastuseisu toiduks ja söödaks mõeldud GMOde 
turule laskmisele (33 resolutsiooni) ning GMOde kasvatamisele liidus (kolm 
resolutsiooni); arvestades, et Euroopa Parlament on oma üheksandal ametiajal võtnud 
siiani vastu seitse vastuväidet; arvestades, et liikmesriikide kvalifitseeritud enamus ei 
pooldanud nende GMOde lubamist; arvestades, et kuigi komisjon ise tunnistab 
puudujääke demokraatlikus protsessis, liikmesriikide toetuse puudumist ja parlamendi 
vastuväiteid, jätkab ta siiski geneetiliselt muundatud organismidele lubade andmist;

S. arvestades, et selleks, et komisjon saaks keelduda GMOdele loa andmisest, kui 
apellatsioonikomitees ei ole saavutatud liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust, ei 
ole vaja õigusakte muuta2;

Liidu rahvusvaheliste kohustuste täitmine 

T. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1829/2003 sätestatakse, 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 kõnealuse küsimusega seotud 
õiguspäraseid tegureid; arvestades, et need õiguspärased tegurid peaksid hõlmama liidu 
kohustusi seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kestliku arengu 
eesmärkidega, Pariisi kliimakokkuleppega ja ÜRO bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooniga;

U. arvestades, et õigusega toidule tegeleva ÜRO eriraportööri hiljutises aruandes leiti, et 
eelkõige arengumaades on ohtlikel pestitsiididel tervisele laastav mõju3; arvestades, et 
kestliku arengu eesmärgi 3.9 abil soovitakse 2030. aastaks oluliselt vähendada selliste 
surmade ja haiguste arvu, mille on põhjustanud ohtlikud kemikaalid ning õhu, vee ja 
pinnase reostus ja saastumine4;

V. arvestades, et EFSA leidis, et kui reproduktiivtoksiliseks liigitatud glufosinaati 
kasutatakse geneetiliselt muundatud maisi puhul umbrohutõrjeks, ületab kasutajate 
hinnanguline kokkupuude selle ainega lubatavat taset isegi siis, kui kasutati 
isikukaitsevahendeid5; arvestades, et kasutajate suurema kokkupuute oht on eelkõige 
murettekitav herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud põllukultuuride puhul, 

1 Vt näiteks komisjoni 22. aprillil 2015 esitatud seadusandliku ettepaneku (millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma 
territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata) 
seletuskirja ja 14. veebruaril 2017 esitatud seadusandliku ettepaneku (millega 
muudetakse määrust (EL) nr 182/2011) seletuskirja.

2 Määruse (EL) nr 182/2011 (artikli 6 lõike 3) kohaselt komisjon võib loa anda, kuid ei 
pea seda tegema, kui apellatsioonikomitees ei ole selle toetuseks saavutatud 
liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust.

3 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/
Pesticidesrighttofood.aspx

4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 
5 EFSA järeldused toimeaine glufosinaadi pestitsiidina kasutamise riskihindamist 

käsitleva vastastikuse hindamise kohta, EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, lk 3, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r


võttes arvesse kasutatavate herbitsiidide suuremaid koguseid;

W. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemise üks peamisi põhjusi on 
raadamine; arvestades, et maakasutuse ja selle muutuse põhjustatud heitkogused, 
peamiselt raadamise tagajärjel, on fossiilkütuste põletamise järel kliimamuutuste 
tähtsuselt teine põhjus1; arvestades, et Pariisi kliimakokkulepe ja ÜRO bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni alusel vastu võetud ülemaailmne bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiline kava aastateks 2011–2020 ning Aichi bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärgid edendavad metsade säästvat majandamist ning nende kaitset 
ja taastamist2; arvestades, et kestliku arengu 15. eesmärk hõlmab eesmärki peatada 
2020. aastaks raadamine3; arvestades, et metsadel on mitmekülgne roll, mis toetab 
enamiku kestliku arengu eesmärkide saavutamist4;

X. arvestades, et soja tootmine on üks peamisi põhjusi, miks toimub raadamine Lõuna-
Ameerikas Amazonases, Cerrados ja Gran Chacos; arvestades, et Brasiilias on 97 % ja 
Argentiinas 100 % kasvatatavast sojast geneetiliselt muundatud soja5 ; 

Y. arvestades, et EL on maailmas suuruselt teine soja importija. Enamik soja imporditakse 
loomasöödaks; arvestades, et komisjoni analüüsis leiti, et soja on pikka aega olnud liidu 
kõige olulisem tegur, mis on kaasa aidanud üleilmsele raadamisele ja sellega seotud 
heitkogustele, moodustades peaaegu poole kogu liidu impordist põhjustatud 
raadamisest6;

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

1 Komisjoni 23. juuli 2019. aasta teatis „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade 
kaitseks ja taastamiseks“, COM(2019)0352, lk 1.

2 Sama, lk 2.
3 Vt eesmärki 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/ 
4 Komisjoni 23. juuli 2019. aasta teatis „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade 

kaitseks ja taastamiseks“, COM(2019)0352, lk 2.
5 International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (põllumajanduse 

biotehnoloogia rakenduste omandamise rahvusvaheline talitus (ISAAA)), „Global status 
of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as 
Economic Benefits Accumulate in 22 Years“ („Kaubanduslike biotehnoloogiliste / 
geneetiliselt muundatud põllukultuuride üleilmne staatus 2017. aastal. 
Biotehnoloogiliste põllukultuuride kasutus kasvab hüppeliselt tänu 22 aastaga 
kogunenud majanduslikule kasule“), ISAAA Brief nr 53 (2017), lk 16 ja 21, 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-
2017.pdf. 

6 Komisjoni tehniline aruanne, 2013 – 063, „The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 
deforestation“ (ELi tarbimise mõju raadamisele. Süvaanalüüs), Euroopa Komisjoni 
keskkonna peadirektoraadi rahastatud uuring, mille korraldasid VITO, IIASA, HIVA ja 
IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact
.pdf, lk 23-24: Ajavahemikus 1990–2008 importis liit põllumajandus- ja 
taimekasvatussaadusi mahus, mis põhjustas raadamist 90 000 km² ulatuses. 
Taimekasvatussaaduste osa selles oli 74 000 km² (82 %) ning õlikultuuride osa oli kõige 
suurem (52 000 km²). Sojaoad ja sojakook moodustasid sellest 82 % (42 600 km²), mis 
vastab 47 %-le kogu liidu impordist põhjustatud raadamisest.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf


sätestatud rakendamisvolitusi;

2. on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ei ole kooskõlas liidu õigusega, kuna 
see ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 178/20021 sätestatud üldpõhimõtete kohaselt 
on luua alus inimeste elu ja tervise, loomade tervise ja heaolu, keskkonna ja tarbijate 
huvide kindla kaitse tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kasutamisega ning tagada samal ajal ka siseturu tõhus toimimine;

3. palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

4. palub komisjonil mitte anda toidu või söödana kasutamiseks importimise luba 
geneetiliselt muundatud taimedele, mis on muudetud tolerantseks mõne herbitsiidi 
(käesoleval juhul glufosinaadi) suhtes, mille kasutamine ei ole liidus lubatud;

5. palub komisjonil jääkide piirnorme käsitlevate õigusaktide tulevase õigusloome 
kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi ning strateegia „Talust toidulauani“ raames 
võtta kohustus mitte lubada liitu imporditavas toidus ja söödas selliste toksiliste 
pestitsiidide nagu glufosinaadi jääke; kordab oma üleskutset komisjonile ja 
liikmesriikidele tagada kolmandatest riikidest imporditud põllumajandustoodete tõhus 
kontroll, et kindlustada Euroopa toidutootmise kõrgetasemeline kaitse ja võrdsed 
võimalused2;

6. palub, et komisjon lõimiks herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede 
riskihindamisega täielikult ka täiendavate herbitsiidide jääkide ja nende metaboliitide 
riskihindamise, kaasa arvatud kombineeritud mõju, olenemata sellest, kas geneetiliselt 
muundatud taime tahetakse liidus kasvatada või toidu ja söödana kasutamiseks liitu 
importida;

7. palub, et komisjon võtaks tagasi ettepanekud GMOdele loa andmise kohta kas 
kasvatamiseks või toidu ja söödana kasutamiseks, kui alaline toiduahela ja 
loomatervishoiu komitee arvamust ei esita;

8. võtab teadmiseks ja väljendab heameelt selle üle, et iga voliniku missioonikirjas 
sedastatakse, et „iga volinik tagab oma poliitikavaldkonnas ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise. Volinike kolleegium tervikuna vastutab eesmärkide üldise 
elluviimise eest.“3;

9. väljendab heameelt selle üle, et komisjoni juhtprojekt Euroopa roheline kokkulepe on 
esitatud lahutamatu osana komisjoni strateegiast ÜRO kestliku arengu tegevuskava 
aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, 
millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 
31, 1.2.2002, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta resolutsioon pestitsiididele lubade andmise 
ELi menetluse kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0023), punkt 32.

3 Vt näiteks https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-
cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-
2019_en.pdf, lk 2. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf


10. tuletab meelde, et kestliku arengu eesmärke on võimalik saavutada ainult siis, kui 
tarneahelad muutuvad säästvaks ja poliitikavaldkondade vahel luuakse koostoime1; 

11. kordab oma muret, et liidu suur sõltuvus loomasööda impordist sojaubade kujul 
põhjustab kolmandates riikides raadamist2;

12. palub komisjonil mitte lubada geneetiliselt muundatud sojaubade importi, välja arvatud 
juhul, kui on võimalik tõendada, et nende viljelemine ei soodusta raadamist; 

13. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks läbi kõik kehtivad geneetiliselt muundatud sojaoa 
load, võttes arvesse liidu rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas Pariisi kliimakokkuleppe, 
ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja kestliku arengu eesmärkide raames 
võetud kohustusi;

14. kordab oma nõuet, et rakendataks Euroopa taimse valgu tootmise ja sellega varustamise 
strateegiakava3, mis võimaldaks liidul vähendada sõltuvust geneetiliselt muundatud 
sojaubade impordist ning luua lühemaid toiduahelaid ja piirkondlikke turge; nõuab, et 
see lõimitaks eelseisva strateegiaga „Talust toidulauani“; 

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

1 Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta resolutsioon loodusvarade läbipaistva ja 
vastutustundliku majandamise ning metsade kohta arenguriikides (ELT C 433, 
23.12.2019, lk 50), punkt 67.

2 Sama.
3 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioon Euroopa rohelise kokkuleppe 

kohta (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005), 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ET.html, punkt 64.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ET.html

