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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku 
keskkonda viimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega 
(KOM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0920)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95, 
mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0031/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

Artikli 7 lõike 3 sissejuhatav osa (direktiiv 2001/18/EÜ)

-1) Artikli 7 lõike 3 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:
"3. Komisjon teeb iga ettepaneku kohta 
otsuse. Otsus tehakse artikli 30 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt, sest see on ette nähtud käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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muutmiseks selle täiendamisega. Otsuses 
määratakse kindlaks keskkondaviimisest 
tuleneva prognoositava ohu hindamiseks 
vajalik minimaalne kogus III lisas 
esitatud tehnilisest teabest, eelkõige:”

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 18 lõige 1 (direktiiv 2001/18/EÜ)

1a) Artikli 18 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
"1. Kui kompetentne asutus või komisjon 
esitab vastuväite ja püsib selle juures 
artiklite 15, 17 ja 20 kohaselt, võetakse 
vastu otsus ja avaldatakse see 120 päeva 
jooksul. Otsus sisaldab artikli 19 lõikes 3 
ettenähtud teavet. See võetakse vastu 
artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, sest see on 
ette nähtud käesoleva direktiivi vähem 
oluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamisega.
120päevase tähtaja arvestamisel ei võeta 
arvesse aega, mille kestel komisjon ootab 
võimalikku taotlejalt nõutud täiendavat 
teavet või arvamust teaduskomiteelt, 
kellega on nõu peetud artikli 28 kohaselt. 
Komisjon põhjendab kõiki täiendava 
teabe taotlusi ning teeb taotlejatele 
esitatud nõuded kompetentsetele 
asutustele teatavaks. Aeg, mille kestel 
komisjon ootab teaduskomitee arvamust, 
ei ole pikem kui 90 päeva.

Aega, mis Euroopa Parlamendil ja 
nõukogul kulub tegutsemiseks artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, ei võeta 
arvesse.
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Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikli 21 lõige 3 (direktiiv 2001/18/EÜ)

2 a) Artikli 21 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
"3. Otseseks töötlemiseks ettenähtud 
toodete puhul ei kohaldata lõiget 1 
heakskiidetud GMOde mikrokoguste 
suhtes, mille tase ei ületa 0,9% või 
madalaimaid artikli 30 lõike 2 kohaselt 
kehtestatud piirnorme, eeldusel et 
kõnealused mikrokogused on juhuslikud 
või tehniliselt vältimatud. 
Komisjon kehtestab eelmises lõigus 
nimetatud piirnormid. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid selle 
täiendamisega, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikli 23 lõige 2 (direktiiv 2001/18/EÜ) 

2 b) Artikli 23 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Küsimus otsustatakse 60 päeva 
jooksul artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt, 
sest see on ette nähtud käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamisega. 60päevase tähtaja 
arvestamisel ei võeta arvesse aega, mille 
kestel komisjon ootab võimalikku 
taotlejalt nõutud täiendavat teavet või 
arvamust teaduskomiteelt või 
teaduskomiteedelt, kellega on nõu peetud. 
Aeg, mille kestel komisjon ootab 
konsulteeritud teaduskomitee(de) 
arvamust (arvamusi), ei ole pikem kui 60 
päeva. 
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Aega, mis Euroopa Parlamendil ja 
nõukogul kulub tegutsemiseks artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, ei võeta 
samuti arvesse.”

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

Artikli 26 lõige 2 (direktiiv 2001/18/EÜ)

2 c) Artikli 26 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Lõike 1 rakendamise tingimused 
määratakse kindlaks artikli 30 lõikes 
3osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt, sest need on ette nähtud 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamisega, ilma et 
see tekitaks kattuvust või vastuolusid 
ühenduse õigusaktide märgistamist 
käsitlevate sätetega. Seejuures tuleks 
vajaduse korral arvesse võtta ühenduse 
õigusaktidega kooskõlas olevad 
liikmesriikide märgistamist käsitlevad 
sätted.”

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 4 A (uus)

II lisa sissejuhatava osa esimene lõik (direktiiv 2001/18/EÜ)

4 a) II lisa sissejuhatava osa esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„Käesolevas lisas kirjeldatakse üldjoontes 
keskkonnariski hindamise puhul 
taotletavat eesmärki, arvesse võetavaid 
elemente ning artiklites 4 ja 13 nimetatud 
keskkonnariski hindamise põhialuseid ja 
meetodeid.
Seda täiendatakse suunavate märkustega, 

mis koostatakse artikli 30 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt, sest need on ette nähtud 
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käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamisega. 
Kõnealuste suunavate märkuste 
koostamine lõpetatakse 17. oktoobriks 
2002."

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 4 B (uus)

IV lisa sissejuhatav osa (direktiiv 2001/18/EÜ)

4 b) IV lisa sissejuhatav osa asendatakse 
järgmisega:
„Käesolevas lisas kirjeldatakse üldjoontes 
täiendavat teavet, mis tuleb esitada 
toodetena või toodete koostises GMOde 
ning artikli 2 lõike 4 teise lõigu alusel 
erandi saanud GMOde turule viimise 
taotluses, ning teavet nende 
märgistamisnõuete kohta. Seda 
täiendatakse suunavate märkustega, muu 
hulgas toote kavandatava kasutamise 
kirjeldusega, mis töötatakse välja artikli 
30 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, sest need on 
ette nähtud käesoleva direktiivi vähem 
oluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamisega. Nende organismide 
märgistamisega seoses, mille suhtes 
kohaldatakse erandit, esitatakse artikli 26 
kohaselt kasutamisega seotud 
asjakohased soovitused ja piirangud.”

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 4 C (uus)

VII lisa sissejuhatav osa (direktiiv 2001/18/EÜ)

4 c) VII lisa sissejuhatav osa asendatakse 
järgmisega:
„Käesolevas lisas kirjeldatakse üldjoontes 
artikli 13 lõikes 2, artikli 19 lõikes 3 ja 
artiklis 20 nimetatud seirekava 
ülesehituse eesmärki ja põhialuseid. Seda 
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täiendatakse suunavate märkustega, mis 
koostatakse artikli 30 lõike3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt, 
sest need on ette nähtud käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamisega."
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GMO tehnoloogia pikaajalised tagajärjed on seni veel tundmata. Teaduslikud põhjendused on 
vasturääkivad ja paljud kardavad võimalikke ohtusid ja riske. Teisest küljest võib GMOde 
hästi kontrollitud kasutamine kaasa aidata toiduainete ja muude kaupade tõhusamale 
tootmisele. Kuus aastat vana direktiiv (2001/18/EÜ) geneetiliselt muundatud organismide 
tahtliku keskkonda viimise kohta on oluline õigusakt. Selle direktiiviga reguleeritakse 
GMOde katsetuslikku keskkonda viimist, teisisõnu GMOde keskkonda viimise lubamist 
katsetuslikel eesmärkide (näiteks kohapeal katsetamine) ja GMOde (toodete, mis sisaldavad 
GMOsid või koosnevad nendest) turule viimist näiteks kasvatamiseks, importimiseks või 
töötlemiseks tööstuslike toodete saamiseks. 

Siiski tuleb GMO-tehnoloogiat laialdasemalt kontrollida ja Euroopa Parlamendil kui 27 
Euroopa Liidu liikmesriigi poolt demokraatlikult valitud organil peaks selles kontrollimises 
saama olulise rolli. Direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku 
keskkonda viimise kohta) korrigeerimisel on seetõttu väga tähtis kasutada uut kontrolliga 
regulatiivmenetlust. 

Komisjoni ettepaneku suund on õige, kuid seda tuleks tugevdada. Kõiki asjakohaseid sätteid 
tuleks kontrollida, et need vastaksid uuele kontrolliga menetlusele.

Raportöör on veendunud, et ainult demokraatlik ja avalik kontroll GMOde üle võib tagada 
tehnoloogia nõuetekohase kasutamise ja leevendada muret võimalike riskide pärast ning 
Euroopa Parlament on sellise avaliku kontrolli õige foorum.


