
EELNÕU 

 

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse 

muutmise seadus 
 

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses tehakse järgmised 

muudatused: 

 

1) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 1 asendatakse tekstiosa „nõukogu direktiiviga 90/219/EMÜ 

geneetiliselt muundatud mikroorganismide isoleeritud kasutamise kohta (EÜT L 117, 8.5.1990, 

lk 1–14)“ tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/41/EÜ geneetiliselt 

muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta (ELT L 125, 21.5.2009, 

lk 75–97)“; 

 

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Taotlus esitatakse kooskõlas standardandmevormingutega, kui need on Euroopa liidu 

õiguse kohaselt kehtestatud“; 

 

3) paragrahvi 7 lõikest 4 jäetakse välja teine lause; 

 

4) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Taotlus esitatakse kooskõlas standardandmevormingutega, kui need on Euroopa liidu 

õiguse kohaselt kehtestatud.“; 

 

5) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Taotluses esitatavate andmete täpsustatud loetelu, taotluse vormi, riskianalüüsi tegemise 

korra ja riskianalüüsis esitatavate andmete loetelu kehtestab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 

ja 2 sätestatud nõuetest lähtudes valdkonna eest vastutav minister määrusega.“; 

 

6) paragrahvi 29 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Valdkonna eest vastutav minister võib käsitada ärisaladusena: 

1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 39 lõike 2 punktides a, b 

ja c osutatud teavet; 

2) teavet DNA järjestuse kohta, välja arvatud järjestused, mida kasutatakse geneetilise 

muundamise avastamiseks, tuvastamiseks ja kvantifitseerimiseks; 

3) aretusskeeme ja -strateegiaid.“; 

 

7) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 

„(41) Sõltumata lõikes 4 sätestatust: 

1) võib valdkonna eest vastutav minister avalikustada lõikes 4 osutatud teabe, kui tuleb võtta 

kiireloomulisi meetmeid inimeste või loomade tervise või keskkonna kaitseks; 

2) avalikustatakse teave, mis on osa asjaomaste teaduskomiteede arvamusest või 

hindamisaruannetest ja mis on seotud eeldatava mõjuga inimeste või loomade tervisele või 

keskkonnale. Sellisel juhul kohaldatakse määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklit 39c.“; 

 

8) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide 

tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise 

kohta (ELT L 106, 17.04.2001, lk 1–38), Euroopa Komisjoni soovitus 2010. aasta 13. juulist 

suuniste kohta samaaegse viljelemise riiklike meetmete väljatöötamiseks, et vältida GMO-de 

tahtmatut sattumist tavapärastesse ja mahepõllunduskultuuridesse (ELT C 200, 22.7.2010, lk 

1–5), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1381, mis käsitleb toiduahela 



ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) 

nr 178/2002, (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 2065/2003, (EÜ) nr 1935/2004, 

(EÜ) nr 1331/2008, (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) 2015/2283 ning direktiivi 2001/18/EÜ (ELT 

L231, 6.9.2019, lk 1–28).“. 
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