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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

.../.../EU IRÁNYELVE

(…)

a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek 

(GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított 

lehetőség tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

rendes jogalkotási eljárás keretében3,

                                               
1 HL C 54., 2011.2.19., 51. o.
2 HL C 102., 2011.4.2., 62. o.
3 Az Európai Parlament 2011. július 5-i álláspontja (HL C 33 E., 2013.2.5., 350. o.) és a 

Tanács 2014. július 23-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé). Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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mivel:

(1) A 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 és az 1829/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet2 átfogó jogi keretet hoz létre a géntechnológiával módosított 

szervezetek (GMO-k) engedélyezésére, amely teljes egészében alkalmazandó az Unió-

szerte vetőmagként vagy más növényi szaporítóanyagként termesztési céllal hasznosítandó 

GMO-kra (a továbbiakban: termesztési célú GMO-k).

(2) E jogi keret értelmében a termesztési célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. melléklete 

szerinti egyedi kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt engedélyeznék az Unió piacán 

történő forgalomba hozatalukat. Az engedélyezési eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi 

élet és egészség, az állati egészség és jólét, valamint a környezet és a fogyasztói érdekek 

magas szintű védelmét, mindemellett garantálva a belső piac hatékony működését. Az 

Unió egész területén egyformán magas szintű egészség- és környezetvédelmet kell 

megvalósítani és fenntartani.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a 

géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 
90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 
1. o.).
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(3) A forgalomba hozatal engedélyezése mellett a géntechnológiával módosított fajtáknak meg 

kell felelniük a vetőmagvakra és növényi szaporítóanyagokra vonatkozó uniós 

jogszabályokban – különösen a 66/401/EGK1, a 66/402/EGK2, a 68/193/EGK3, a 

98/56/EK4, a 99/105/EK5, a 2002/53/EK6, a 2002/54/EK7, a 2002/55/EK8, a 2002/56/EK9, 

a 2002/57/EK10, valamint a 2008/90/EK tanácsi irányelvben11 előírt követelményeknek is. 

Az említett irányelvek közül a 2002/53/EK és a 2002/55/EK irányelv tartalmaz olyan 

rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy bizonyos, pontosan 

meghatározott feltételek mellett területük egészén vagy annak egyes részén megtiltsák 

egyes fajták használatát, vagy megfelelő feltételeket határozzanak meg egyes fajták 

termesztésére vonatkozóan.

                                               
1 A Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok 

forgalmazásáról (HL P 125., 1966.7.11., 2298. o.).
2 A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról 

(HL P 125, 1966.7.11., 2309. o.).
3 A Tanács 68/193/EGK irányelve (1968. április 9.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok 

forgalmazásáról (HL L 93., 1968.4.17., 15. o.).
4 A Tanács 98/56/EK irányelve (1998. július 20.) a dísznövények szaporítóanyagainak 

forgalmazásáról (HL L 226., 1998.8.13., 16. o.).
5 A Tanács 99/105/EK irányelve (1999. december 22.) az erdészeti szaporítóanyagok 

forgalmazásáról (HL L 11., 2000.1.15., 17. o.).
6 A Tanács 2002/53/EK irányelve (2002. június 13.) a mezőgazdasági növényfajok közös 

fajtajegyzékéről (HL L 193., 2002.7.20., 1. o.).
7 A Tanács 2002/54/EK irányelve (2002. június 13.) a répavetőmag forgalmazásáról (HL L 

193., 2002.7.20., 12. o.).
8 A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról

(HL L 193., 2002.7.20., 33. o.).
9 A Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról (HL L 

193., 2002.7.20., 60. o.).
10 A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának 

forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 74. o.).
11 A Tanács 2008/90/EK irányelve ( 2008. szeptember 29. ) a gyümölcstermő növények 

szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények 
forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).
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(4) Amint valamely GMO-t a GMO-kra vonatkozó uniós jogi keretnek megfelelően 

termesztési célra engedélyeztek, és az a forgalomba hozni kívánt fajtát tekintve megfelel a 

vetőmagvak és a növényi szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló uniós jogszabályokban 

foglalt követelményeknek, a tagállamok területükön nem tilthatják, korlátozhatják vagy 

akadályozhatják annak szabad forgalmát, kivéve az uniós jogszabályokban előírt feltételek 

fennállása esetén.

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k termesztése olyan kérdés, amellyel tagállami szinten

alaposabban foglalkoznak. A GMO-k forgalomba hozatalával és behozatalával összefüggő 

kérdéseket továbbra is uniós szinten kell szabályozni a belső piac megőrzése érdekében. A 

termesztés azonban egyes esetekben nagyobb rugalmasságot igényelhet, mivel az a 

földhasználattal, a helyi agrárstruktúrákkal, valamint az élőhelyek, az ökoszisztémák és a 

táj védelmével vagy megőrzésével való kapcsolata okán erőteljes nemzeti, regionális és 

helyi dimenziókkal bír. A közös engedélyezési eljárást, különösen pedig az értékelési 

folyamatot azonban nem érintheti hátrányosan az effajta rugalmasság.
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(6) A GMO-k termesztésének korlátozása vagy megtiltása érdekében néhány tagállam 

alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 34. cikke 

szerinti védzáradékot, illetve sürgősségi intézkedéseket, mivel – az esettől függően – a 

jóváhagyás időpontját követően olyan új vagy további információk kerültek a birtokukba, 

amelyek befolyásolják a környezeti kockázatértékelést, vagy mivel sor került a meglévő 

információk újbóli értékelésére. Más tagállamok az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 114. cikkének (5) és (6) bekezdésében meghatározott értesítési 

eljárást alkalmazták, amely a környezet vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új 

tudományos bizonyítékok előterjesztését írja elő. Ezenkívül a döntéshozatali folyamat 

különösen nehéznek bizonyult a GMO-k termesztése tekintetében, tekintettel arra, hogy 

tagállami szinten olyan aggályok fogalmazódtak meg, amelyek nem csupán a GMO-k 

egészséggel vagy környezettel kapcsolatos biztonságát érintő kérdésekre vonatkoznak.
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(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak lehetőségük van 

arra, hogy az engedélyezési eljárás során és azt követően úgy dönthessenek, hogy 

területükön korlátozzák vagy megtiltják a GMO-k termesztését, mégpedig oly módon, 

hogy egy adott GMO termesztése az érintett tagállam területének egészén vagy annak 

egyes részén tilos legyen. Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás elvének megfelelően 

indokoltnak tűnik nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára az 

engedélyezési eljárás során vagy azt követően abban a kérdésben, hogy kívánnak-e 

géntechnológiával módosított növényeket termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 

GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési rendszer keretében előírt kockázatértékelést 

érintené, valamint függetlenül azoktól az intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 

2001/18/EK irányelv alkalmazása révén annak érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék a 

GMO-k egyéb termékekben való nem szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 

tagállamok számára való biztosítása meg kell, hogy könnyítse a GMO-kkal kapcsolatos 

döntéshozatali folyamatot. Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, a mezőgazdasági 

termelők és a gazdasági szereplők választási szabadságát, a GMO-k unióbeli 

termesztésével kapcsolatban pedig egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az érintett érdekelt 

felek számára. Ez az irányelv ennélfogva meg kell, hogy könnyítse a belső piac zavartalan 

működését.

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott GMO engedélyezési eljárása során valamely tagállam 

felkérhesse a Bizottságot arra, hogy továbbítsa a bejelentő/kérelmező részére az arra 

vonatkozó kérését, hogy az oly módon igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C. részével vagy 

az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban benyújtott 

bejelentésének/kérelmének földrajzi hatályát, hogy az adott tagállam területének egészét 

vagy annak egy részét kizárják a termesztés alól A Bizottságnak meg kell könnyítenie az 

eljárást azáltal, hogy a tagállami kérést haladéktalanul továbbítja a bejelentő/kérelmező 

részére, amelyre a bejelentőnek/kérelmezőnek egy meghatározott határidőn belül 

válaszolnia kell.
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(9) A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek megfelelően ki kell igazítani, amennyiben a 

bejelentő/kérelmező a hozzá intézett kérés Bizottság általi közlését követően a 

meghatározott határidőn belül kifejezetten vagy hallgatólagosan beleegyezését adta a 

tagállami kéréssel kapcsolatban. Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi a kérést, erről 

tájékoztatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat. Mindazonáltal az, hogy a 

bejelentő/kérelmező megtagadja a bejelentés/kérelem földrajzi hatályának kiigazítását, 

nem érinti a Bizottság arra vonatkozó hatáskörét, hogy – az esettől függően – a 

2001/18/EK irányelv 19. cikkével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikkével 

összhangban adott esetben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a 

Hatóság) által elvégzett környezeti kockázatértékelés fényében elvégezze ezt a kiigazítást.

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az esetben, ha a bejelentő/kérelmező megtagadja az adott 

GMO-ra vonatkozó bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a tagállam által kért 

kiigazítását, az említett tagállam számára biztosítani kell, hogy indokolt intézkedéseket 

fogadhasson el a szóban forgó, már engedélyezett GMO termesztésének a területe egészén 

vagy annak egy részén történő korlátozására vagy megtiltására a harmonizált uniós 

szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK rendelet értelmében 

értékeltektől eltérő, az uniós joggal összhangban álló indokok alapján. Az említett indokok 

kapcsolódhatnak környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek más, például a 

városi és vidéki területrendezéshez, a földhasználathoz, a társadalmi-gazdasági hatásokhoz, 

az együtt-termesztéshez és a közrendhez kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az említett 

intézkedések által érintett tagállam, régió vagy terület sajátos körülményeitől függően az 

indokokra külön-külön vagy együttesen is lehet hivatkozni.
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(11) Az emberi vagy állati egészség és a környezet védelmének az Unióban megválasztott 

szintje lehetővé teszi, hogy az Unió egészében egységes tudományos értékelésre kerüljön 

sor, és ezt a helyzetet ez az irányelv nem változtathatja meg. Ennélfogva a 2001/18/EK 

irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben a kockázatértékelők és a kockázatkezelők 

részére biztosított hatáskörökkel való ütközések elkerülése érdekében a tagállamok csak 

olyan környezetpolitikai célokkal kapcsolatos indokokra hivatkozhatnak, amelyek nem 

ütköznek a 2001/18/EK irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben foglalt engedélyezési 

eljárások keretében értékelt egészségügyi és környezeti kockázatok – mint például az 

egyes természeti és tájbéli tulajdonságok, bizonyos élőhelyek és ökoszisztémák, valamint 

egyes ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások megőrzése – értékelésével.
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(12) Indokolt a tagállamoknak arra is lehetőséget biztosítani, hogy a 2001/18/EK irányelv 

alapján meghozott döntéseiket olyan társadalmi-gazdasági hatásokkal összefüggő 

indokokra alapozhassák, amelyek a GMO-knak az érintett tagállam területén történő 

termesztése következtében merülhetnek fel. Jóllehet a Bizottság a 2010. július 13-i 

ajánlásában1 már foglalkozott az együtt-termesztést szabályozó intézkedések kérdésével, a 

tagállamok számára is lehetővé kell tenni, hogy ezen irányelv alapján korlátozó vagy tiltó 

intézkedéseket fogadjanak el már engedélyezett GMO-knak a területük egészén vagy 

annak egy részén történő termesztésére vonatkozóan. A szóban forgó indokok 

összefügghetnek az együtt-termesztésre vonatkozó intézkedések végrehajtásának az adott 

földrajzi feltételek miatti kivitelezhetetlenségével vagy lehetetlenségével, azzal, hogy el 

kell kerülni a GMO-k más termékekben – például különleges vagy meghatározott 

termékekben – való előfordulását, továbbá azzal is, hogy meg kell őrizni a mezőgazdasági 

termelés diverzitását, vagy hogy biztosítani kell a vetőmagvak és növényi 

szaporítóanyagok tisztaságát. A Bizottság továbbá a géntechnológiával módosított 

szervezetekről szóló, 2008. december 5-i tanácsi következtetésekben megfogalmazott 

kérésnek megfelelően jelentést nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

GMO-k termesztésének társadalmi-gazdasági következményeiről. E jelentés megállapításai 

értékes információval szolgálhatnak azon tagállamok számára, amelyek ezen irányelv 

alapján döntések meghozatalát mérlegelik.

                                               
1 A Bizottság ajánlása (2010. július 13.) a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással 

termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti 
együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 
2010.7.22., 1. o.).
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(13) Az ezen irányelv alapján elfogadott korlátozásoknak vagy tilalmaknak a termesztésre, nem 

pedig a géntechnológiával módosított vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok

termékként vagy termékekben, valamint terméseikből készült termékként történő, szabad 

forgalmára és behozatalára kell vonatkozniuk, továbbá összhangban kell lenniük a 

Szerződésekkel, különösen a belföldi és nem belföldi termékek közötti 

megkülönböztetésmentesség elvével, az arányosság elvével, valamint az EUMSZ 34. és 

36. cikkével és 216. cikkének (2) bekezdésével.

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott tagállami intézkedéseket uniós szinten ellenőrzési és 

tájékoztatási eljárásnak kell alávetni. Az uniós ellenőrzés és tájékoztatás szintjére 

figyelemmel nem szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv1 alkalmazását. A tagállamok az uniós engedély hatálybalépésének napjától, és 

legfeljebb a hozzájárulás/engedély megadásának időpontjától számított két éven belül 

korlátozhatják vagy tilthatják meg egy adott GMO-nak a területük egészén vagy annak egy 

részén történő termesztését, feltéve, hogy a meghatározott várakozási időszak, amelynek 

során a Bizottságnak módjában állt a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 

tenni, már letelt.

(15) A területük egészén vagy annak egy részén történő GMO-termesztés korlátozására vagy 

tilalmára vonatkozó tagállami döntések nem akadályozhatják a biotechnológiai 

kutatásokat, feltéve, hogy az ilyen jellegű kutatások során minden szükséges biztonsági 

előírást tiszteletben tartanak.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki 

szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL 
L 204., 1998.7.21., 37. o.).
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(16) Amennyiben új és objektív körülmények indokolttá teszik egy adott GMO-ra vonatkozó 

hozzájárulás/engedély földrajzi hatályának kiigazítását, de a hozzájárulás/engedély 

megadásának időpontjától számított két évnél semmilyen esetben sem korábban, a 

tagállamoknak lehetőséget biztosítani arra, hogy a Bizottságon keresztül kérjék a 

hozzájárulás/engedély jogosultját a földrajzi hatály kiigazítására. Amennyiben a 

hozzájárulás/engedély jogosultja nem adja kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését, a 

tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adott GMO termesztésének 

korlátozására vagy tiltására vonatkozóan indokolt intézkedéseket fogadjanak el. Az érintett 

tagállamnak az intézkedések tervezetét elfogadásuk előtt legalább 75 nappal közölnie kell 

a Bizottsággal, hogy az észrevételt tehessen, és az említett időszak során a tagállamnak 

tartózkodnia kell a szóban forgó intézkedések elfogadásától és végrehajtásától. A

meghatározott várakozási időszak leteltét követően a tagállam az intézkedéseket 

elfogadhatja akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság észrevételeinek 

figyelembevételével módosított formában.

(17) A tagállamoknak lehetőséget biztosítani arra, hogy az illetékes hatóságtól vagy a 

Bizottságtól kérhessék, hogy területük egészét vagy annak részét - amelyet korábban a 

hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alól kizártak - ismét az érintett 

hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alá vonják. Ez esetben a kérést nem szükséges 

továbbítani a hozzájárulás/engedély jogosultjának és a beleegyezését sem kell kikérni. Az 

írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes hatóságnak vagy a Bizottságnak a 2001/18/EK 

irányelv, illetve az 1829/2003/EK rendelet értelmében ennek megfelelően módosítania kell 

a hozzájárulás, illetve az engedélyezésre vonatkozó döntés földrajzi hatályát.
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(18) Az, hogy az írásos hozzájárulásokat vagy engedélyezési döntéseket meghatározott 

területekre korlátozott földrajzi hatállyal bocsátották ki vagy fogadták el, illetve hogy 

egyes tagállamok ezen irányelvvel összhangban intézkedéseket fogadtak el a GMO-k 

termesztésének korlátozására vagy tilalmára, nem akadályozhat vagy korlátozhat más 

tagállamokat abban, hogy engedélyezett GMO-kat használjanak. Ezen túlmenően ez az 

irányelv és az annak alapján elfogadott tagállami intézkedések nem érinthetik a GMO-knak 

a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok nem géntechnológiával módosított fajtáiban 

való nem szándékos és véletlen előfordulása tekintetében meghatározott uniós jogi 

követelményeket, és nem akadályozhatják meg az e követelményeknek megfelelő fajták 

termesztését.

(19) Az 1829/2003/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy a 2001/18/EK irányelv A. és D. részében 

az annak C. része alapján engedélyezett GMO-kra tett utalásokat egyben az említett 

rendelet alapján engedélyezett GMO-kra is alkalmazandónak kell tekinteni. Ennek 

megfelelően a tagállamok által a 2001/18/EK irányelvvel összhangban elfogadott 

intézkedéseket az 1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezett GMO-kra is alkalmazni 

kell.

(20) Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak a hagyományos vetőmagvak, növényi 

szaporítóanyagok és a termésekből készült termékek szabad mozgásával kapcsolatos, a 

vonatkozó uniós jogszabályok szerinti és az EUMSZ-szel összhangban álló

kötelezettségeit.
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(21) Az ezen irányelv célkitűzéseinek és a gazdasági szereplőknek az irányelv hatálybalépését 

megelőzően engedélyezett vagy már engedélyezési eljárás alatt álló GMO-kkal kapcsolatos 

jogos érdekeinek összeegyeztetése érdekében megfelelő átmeneti intézkedésekről kell 

rendelkezni. Az átmeneti intézkedéseket az is indokolja, hogy kerülni kell a verseny azzal 

való esetleges torzítását, hogy a meglévő engedélyek jogosultjai és a jövőbeni engedélyt 

kérelmezők különböző elbánásban részesülnek. A jogbiztonság érdekében annak az 

időtartamnak, amelynek során ilyen átmeneti intézkedések fogadhatók el, az új 

szabályozásra való zökkenőmentes átállás biztosításához szükséges mértékre kell 

korlátozódnia. Az említett átmeneti intézkedések így lehetővé teszik a tagállamok számára, 

hogy ezen irányelv rendelkezéseit az irányelv hatálybalépését megelőzően engedélyezett 

vagy már engedélyezési eljárás alatt álló termékekre is alkalmazzák, feltéve, hogy ez nem 

érinti a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok engedélyezett, géntechnológiával 

módosított azon fajtáit, amelyeket már jogszerűen elültettek.

(22) A Bizottság 2010. július 13-i ajánlása iránymutatást nyújt a tagállamoknak az együtt-

termesztésre vonatkozó – többek között a határ menti területeket is érintő – intézkedések 

kidolgozásához.

(23) A 2001/18/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
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1. cikk

A 2001/18/EK irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

„26b. cikk 

Termesztés

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása vagy a hozzájárulás/engedély megújítása során a 

tagállamok a Bizottságon keresztül kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, hogy igazítsa ki az 

ezen irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel összhangban benyújtott 

bejelentésének/kérelmének földrajzi hatályát oly módon, hogy a területük egészét vagy 

annak egy részét kizárják a termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen irányelv 14. 

cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés továbbításának napjától vagy a 

Hatóságnak az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése és 18. cikkének (6) 

bekezdése szerinti véleménye kézhezvételétől számított 30 napon belül közölni kell a 

Bizottsággal. A Bizottság az érintett tagállam kérését haladéktalanul közli a 

bejelentővel/kérelmezővel és a többi tagállammal.
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(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami kérést, a 

kérés Bizottság általi közlésétől számított 30 napon belül tájékoztatnia kell erről a 

Bizottságot és a tagállamokat. Amennyiben a bejelentő/kérelmező kifejezett vagy 

hallgatólagos beleegyezését adja, a bejelentés/kérelem földrajzi hatályának kiigazítását az 

írásos hozzájáruláson vagy engedélyen megfelelően el kell végezni.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos hozzájárulásnak és adott esetben a 19. cikkel 

összhangban meghozott döntésnek, valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke 

szerint elfogadott engedélyezési döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek a 

bejelentő/kérelmező által kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadott, kiigazított földrajzi 

hatályán kell alapulnia.
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(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi hatályának az e 

cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott tagállami kérésnek megfelelő kiigazítását, az 

adott tagállam intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a szóban 

forgó, az ezen irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel összhangban 

engedélyezett GMO termesztését területe egészén vagy annak egy részén, feltéve, hogy az 

említett intézkedések összhangban vannak az uniós joggal, indokoltak, arányosak és 

megkülönböztetéstől mentesek, és ezenfelül olyan kényszerítő indokokon alapulnak, 

amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 

környezetpolitikai célok;

b) városi és vidéki területrendezés;

c) földhasználat;

d) társadalmi-gazdasági hatások;

e) a GMO-k más termékekben való előfordulásának elkerülése a 26a. cikk sérelme 

nélkül;

f) agrárpolitikai célok;

g) közrend.

Az említett intézkedések által érintett tagállam, régió vagy terület sajátos körülményeitől 

függően az indokokra külön-külön vagy együttesen is lehet hivatkozni – a g) pontban 

szereplő indok kivételével, amelyre önállóan nem lehet hivatkozni –, az intézkedések 

azonban semmilyen esetben sem állhatnak összeütközésben az ezen irányelv vagy az 

1829/2003/EK rendelet szerint végzett környezeti kockázatértékeléssel.
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(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) bekezdése szerint intézkedéseket kíván elfogadni, az 

intézkedések tervezetéről és a hivatkozott megfelelő indokokról előzetesen tájékoztatja a 

Bizottságot. Erre a tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, hogy az adott GMO-nak az 

ezen irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyezési eljárása 

lezárult volna. Egy, az említett tájékoztatás időpontjától számított 75 napos időszak alatt:

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban forgó intézkedések elfogadásától és 

végrehajtásától, és

b) a Bizottság bármilyen, általa megfelelőnek ítélt észrevételt tehet.

Az első albekezdésben említett 75 napos időszak leteltét követően, és legfeljebb a 

hozzájárulás/engedély megadásának időpontjától számított két éven belül, az érintett 

tagállam elfogadhatja az intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottságtól 

érkezett észrevételek figyelembevételével módosított formában. Az intézkedéseket 

haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és a 

bejelentővel/kérelmezővel.
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(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet szerinti 

engedélyezését követően, de a hozzájárulás/engedély megadásának időpontjától számított 

két évnél semmilyen esetben sem korábban egy tagállam úgy véli, hogy új és objektív 

körülmények indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély földrajzi hatályának kiigazítását, 

értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy a

szóban forgó intézkedések nem érintik azoknak az engedélyezett, géntechnológiával 

módosított vetőmagvaknak és növényi szaporítóanyagoknak a termesztését, amelyeket 

még az intézkedések elfogadása előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

(6) Amennyiben egy tagállam a területének egészét vagy annak részét - amelyet a (2) bekezdés 

szerint korábban a hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alól kizártak - ismét az érintett 

hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alá kívánja vonni, ilyen irányú kérését az írásos 

hozzájárulást az ezen irányelv alapján kibocsátó illetékes hatósághoz vagy – ha a GMO-t 

az 1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezték – a Bizottsághoz intézheti. Az esettől 

függően az írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes hatóság vagy a Bizottság ennek 

megfelelően módosítja a hozzájárulás vagy az engedélyezési döntés földrajzi hatályát.
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(7) A GMO-kra vonatkozó hozzájárulások/engedélyek földrajzi hatályának az (5) és (6) 

bekezdés szerinti kiigazítása céljából és feltéve, hogy a hozzájárulás/engedély jogosultja az 

(5) bekezdés értelmében kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését adja a tagállami 

kéréssel kapcsolatban:

a) az ezen irányelv alapján engedélyezett GMO-k esetében az írásos hozzájárulást 

kibocsátó illetékes hatóság módosítja ennek megfelelően a hozzájárulás földrajzi 

hatályát, és ennek elvégzését követően tájékoztassa a Bizottságot, a tagállamokat és 

az engedély jogosultját;

b) az 1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezett GMO-k esetében a Bizottság 

módosítja ennek megfelelően az engedélyezési döntést anélkül, hogy alkalmazná az 

említett rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást. A Bizottság erről 

tájékoztatja a tagállamokat és az engedély jogosultját.

(8) A tagállamok a (3) és (4) bekezdés szerint hozott intézkedések visszavonásáról 

haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

(9) Az e cikk alapján elfogadott intézkedések nem érinthetik az engedélyezett, termékként 

vagy termékekben megjelenő GMO-k szabad forgalmát.
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26c. cikk 

Átmeneti intézkedések

(1) A tagállamok …-tól/-től* …-ig** a Bizottságon keresztül kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, 

hogy igazítsa ki az ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet alapján … * előtt 

benyújtott bejelentés/kérelem, illetve megadott engedély földrajzi hatályát. A Bizottság az 

érintett tagállam kérését haladéktalanul továbbítja a bejelentőnek/kérelmezőnek és a többi 

tagállamnak.

(2) Amennyiben a kérelem még nincs elbírálva és a bejelentő/kérelmező az említett kéréshez 

az annak továbbításától számított 30 napon belül kifejezett vagy hallgatólagos 

beleegyezését adta, a bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek megfelelően ki kell 

igazítani. Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos hozzájárulásnak és adott esetben a 19. 

cikkel összhangban meghozott döntésnek, valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. 

cikke szerint elfogadott engedélyezési döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek a 

bejelentő/kérelmező által kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadott, kiigazított földrajzi 

hatályán kell alapulnia.



10972/3/14 REV 3 EVI/fk 21
DGB 2 HU

(3) Amennyiben az engedélyt már megadták és az engedély jogosultja az e cikk (1) 

bekezdésében említett kéréshez az annak továbbításától számított 30 napon belül kifejezett 

vagy hallgatólagos beleegyezését adta, az engedélynek meg kell felelnie az engedély 

jogosultja által elfogadottaknak. Az ezen irányelv szerinti írásos hozzájárulások esetében 

az illetékes hatóság feladata, hogy az engedély jogosultja által kifejezetten vagy 

hallgatólagosan elfogadottaknak megfelelően módosítsa a hozzájárulás földrajzi hatályát, 

és ennek elvégzését követően tájékoztassa a Bizottságot, a tagállamokat és az engedély 

jogosultját. Az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyek esetében pedig a Bizottság 

módosítja ennek megfelelően az engedélyezési döntést anélkül, hogy alkalmazná az 

említett rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást. A Bizottság megfelelően 

tájékoztatja a tagállamokat és az engedély jogosultját.

(4) Amennyiben a bejelentő/kérelmező vagy adott esetben az engedély jogosultja ellenzi a 

szóban forgó kérést, a 26b. cikk (3)–(9) bekezdését kell értelemszerűen alkalmazni.

(5) E cikk nem érinti azoknak az engedélyezett, géntechnológiával módosított vetőmagvaknak 

és növényi szaporítóanyagoknak a termesztését, amelyeket még az adott GMO 

termesztésének az adott tagállamban való korlátozását vagy tilalmát megelőzően 

jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

(6) Az e cikk alapján elfogadott intézkedések nem érinthetik az engedélyezett, termékként 

vagy termékekben megjelenő GMO-k szabad forgalmát.

________________________

* HL: Kérjük illesszék be az st 10972/14 sz. dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

** HL: Kérjük illesszék be a dátumot: 6 hónappal az st 10972/14 sz. dokumentumban 
szereplő irányelv hatálybalépését követően.".
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2. cikk

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-ét követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak arról, hogy a tagállamok hogyan éltek az ezen irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 

többek között arra is, hogy a rendelkezések mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 

tekintetében, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak a területük egészén vagy 

annak egy részén történő termesztését, illetve a belső piac zavartalan működése tekintetében. A 

jelentést a Bizottság által megfelelőnek ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik. A Bizottság 

beszámol arról is, hogy milyen eredményeket sikerült elérni a Hatóság által készített, a 

géntechnológiával módosított növények környezeti kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi 

megerősített iránymutatás normatív jellege tekintetében.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

                                               
 HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv hatálybalépésnek dátumát.
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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2010. július 13-án rendeletjavaslatot fogadott el a 2001/18/EK irányelvnek a 

tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására 

biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról1.

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. december 9-én fogadta el véleményét. A Régiók 

Bizottsága 2011. január 28-án fogadta el véleményét.

Az Európai Parlament első olvasatban 2011. július 5-én fogadta el az álláspontját2.

II. CÉL

A javaslat célja, hogy a GMO-kra vonatkozó uniós jogszabályi kereten belül olyan jogalapot 

biztosítson, amely a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy korlátozzák vagy megtiltsák az 

uniós szinten engedélyezett GMO-k termesztését. A korlátozások vagy tilalmak hatálya 

kiterjedhet az adott tagállam területének akár egészére, akár csak egy részére.

III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

1. Az Európai Parlament 28 módosítást fogadott el a Bizottság javaslatára vonatkozóan. 

Jóllehet a Tanács bizonyos alapkérdésekben követte a módosítások általános 

irányvonalát (pl. a nemzeti szintű korlátozások alapjául szolgáló konkrét indokok 

bevezetése), a fennmaradó kérdések többségében viszont eltérő megközelítést részesített 

előnyben.

                                               
1 12371/10 ADD 1 – COM(2010) 375 végleges.
2 11037/11.
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Az első olvasatban elfogadott tanácsi álláspont több olyan változtatást is tartalmaz, 

amelyek nem szerepelnek az Európai Parlament álláspontjában.

A Bizottság jelezte, hogy el tudja fogadni a Tanács első olvasatbeli álláspontját.

2. A Bizottsághoz hasonlóan a Tanács is azon a véleményen van, hogy a javaslat fő célja a 

belső piac zökkenőmentes működésének biztosítása és egyúttal annak lehetővé tétele, 

hogy a tagállamok maguk dönthessenek az engedélyezett GMO-k termesztéséről. Az 

esetleges egyéb megfontolások – mint például a környezetvédelemmel kapcsolatos 

szempontok – csak másodlagos jelentőségűek a fő célhoz képest. Ez az oka annak, hogy 

a Tanács álláspontja az EUMSZ 114. cikkén, nem pedig az EUMSZ 192. cikkén alapul. 

Bár a javaslat eredetileg rendeletre irányult, alaposabb vizsgálatot követően 

célszerűbbnek tűnt a jogi forma irányelvre változtatása, még ha olyan irányelvre is, 

amely – a szóban forgó rendelkezések nem kötelező jellegéből adódóan – nem határoz 

meg átültetési időszakot. A rendelet mint jogi forma akkor lett volna helyénvaló, ha a 

javaslat jogokat kívánt volna létrehozni és kötelezettségeket kívánt volna róni 

közvetlenül a gazdasági szereplőkre; ezzel szemben a javaslat mögött meghúzódó 

szándék (mind annak eredeti, mind a Parlament által módosított formájában) az, hogy a 

tagállamoknak döntési jogot biztosítson a termesztést illetően, anélkül, hogy konkrétan 

kötelezné őket a termesztést korlátozó döntések meghozatalára.

A Tanács úgy vélte, hogy a belső piac működésének a lehető legkisebb mértékű 

megzavarása és egyúttal a GMO-k engedélyezési folyamatának megkönnyítése 

érdekében célszerű olyan mechanizmust meghatározni, amelyen keresztül a tagállamok 

egyezségre juthatnak a gazdasági szereplőkkel a korlátozásokról (a Bizottság 

közbeiktatásával). Egy ilyen mechanizmus várhatóan mind a gazdasági szereplők, mind 

a tagállamok számára a lehető legnagyobb jogbiztonságot nyújtaná. A Tanács által 

bevezetett új szövegrészek jórészt technikai jellegűek, és azzal az eljárással 

kapcsolatosak, amelyek a mechanizmus gyakorlati működőképességét hivatottak 

biztosítani.
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Abban az esetben, ha egy tagállam nem tud egyezségre jutni egy gazdasági szereplővel, 
jogosult lesz arra, hogy – bizonyos fontos feltételek megléte esetén – a termesztést 
korlátozó, illetve megtiltó intézkedéseket fogadjon el. Az Európai Parlamenthez 
hasonlóan a Tanács is helyénvalónak ítélte, hogy a szöveg tartalmazza a lehetséges 
indokok nem kimerítő listáját. E tekintetben a Tanács szövege és az Európai Parlament 
szövege között elsősorban a központi elemek és a részletesség terén áll fenn különbség. 
A Tanács fontosnak tartja annak biztosítását, hogy a termesztés korlátozása tekintetében 
hivatkozott indokok ne ütközzenek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által 
végzett tudományos kockázatértékeléssel.

A Tanács annyiban követte a Parlament álláspontját, hogy kiegészítette a szöveget az 
azt biztosítandó megfelelő rendelkezésekkel, hogy ne sérüljenek azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek a jogos elvárásai, akik még a nemzeti szintű intézkedések 
elfogadását megelőzően ültettek géntechnológiával módosított növényeket. A Tanács 
mindazonáltal úgy vélte, hogy mivel a javaslat kizárólag a termesztésre, nem pedig a 
forgalomba hozatalra irányul, nem szükséges módosítani a 2001/18/EK irányelv 22. 
cikkét (amint azt a Parlament javasolta). Épp ellenkezőleg: a Tanács szerint fontos 
annak szavatolása, hogy a termesztést korlátozó intézkedések ne járjanak azzal a nem 
szándékolt következménnyel, hogy az engedélyezett GMO-kkal – a szaporítóanyagokat 
is beleértve – való kereskedés jogellenessé válik. 

Ezen túlmenően, a géntechnológiával módosított növények és a hagyományos és a 
biogazdálkodás együttes jelenléte tekintetében a szöveg egy új preambulumbekezdéssel 
egészült ki, amely tükrözi az e téren elfogadott legfrissebb bizottsági ajánlást. Ez 
iránymutatást nyújt a tagállamok számára annak céljából, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos előfordulását a területükön, illetve a határ 
menti területeken.

Tekintettel arra, hogy a javaslat végleges elfogadásának időpontjában valószínűleg 
lesznek folyamatban lévő engedélyezési eljárások, a Tanács szükségesnek tartotta a 
szövegnek a megfelelő átmeneti rendelkezésekkel való kiegészítését.
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Végezetül, a Tanács nem tartotta helyénvalónak a pénzügyi felelősségre vonatkozó 

rendszer kialakítására irányuló kötelezettség előírását, mindenekelőtt mivel nem állnak 

rendelkezésre információk sem a rendszerrel járó lehetséges költségekről és 

adminisztratív terhekről, sem annak egyéb lehetséges – többek között a tagállamok 

magánjogi rendszereit érintő – következményeiről..

IV. ÖSSZEGZÉS

Amellett, hogy a Tanács tisztában van azzal, hogy az Európai Parlamentétől eltérő 

megközelítést követett, a két intézmény általános irányvonala nagy átfedést mutat. 

Ennélfogva a Tanács az irányelv mielőbbi elfogadásának céljával várakozással tekint az 

Európai Parlamenttel a második olvasatban folytatandó konstruktív megbeszélések elé.
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irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított 
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= Nyilatkozat

A luxemburgi delegáció nyilatkozata

A luxemburgi delegáció köszönetét fejezi ki a hellén elnökségnek, hogy újraindította a 

tárgyalásokat a 2001/18/EK irányelv egy olyan módosításáról, amely lehetővé teszi a tagállamok 

számára, hogy területükön korlátozzák vagy betiltsák a GMO-k termesztését.

A kormány elismeri, hogy a javasolt módosítások az említett irányelv javítását célozzák. Különösen 

nagyra értékeli, hogy a szöveg egy új preambulumbekezdéssel egészült ki, amely emlékeztet a 

Bizottság 2010. július 13-i ajánlásaira, amelyek értelmében a tagállamok – különösen a határ menti 

területeken – együtt-termesztést szabályozó intézkedéseket fogadhatnak el. A kormány külön 

üdvözli, hogy a tilalom indokai a javasolt szöveg rendelkező részében szerepelnek, és a lehetséges 

indokok szerint a tagállamok a közrendre is hivatkozhatnak. A kormány emellett megelégedéssel 

nyugtázza, hogy megerősítésre kerültek az EFSA által a kockázatelemzések során követendő 

iránymutatások.
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Mindazonáltal aggályainak ad hangot amiatt, hogy GMO-k területén működő vállalatok is részt 

vehetnek a javasolt engedélyezési eljárásban. A kormánynak kétségei vannak a szerény méretű 

közigazgatással rendelkező tagállamok és a GMO-k területén működő vállalatok közötti 

erőviszonyokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően elképzelhetőnek tartja, hogy a javaslat 

engedélyezési hullámot fog elindítani a GMO-termesztés terén.

A nagyhercegségben a lakosság túlnyomó többsége ellenzi a GMO-k termesztését. A kormány 

jelenlegi programja egyébként a GMO-kat illetően az elővigyázatosság elvének alkalmazását, a 

GMO-k nélküli fenntartható mezőgazdaság előmozdítását, továbbá a GMO-kkal szembeni kritikus 

álláspont Luxemburgon belül, valamint európai és nemzetközi szinten történő megvédését helyezi 

előtérbe.

Ezzel összefüggésben a kormány emlékeztet az Európai Bizottság 2000. február 2-i, az 

elővigyázatosság elvének alkalmazásáról szóló közleményére [COM (2000)1], amely elvet az 

EUMSZ-nek a környezet magas szintű védelmét biztosítani hivatott 191. cikke is említi. A 

kutatások jelenlegi állása szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a GMO-k termesztése 

hosszú távon esetleg kockázatokat hordoz magában, különösen ami a növény- és állatvilágra, 

valamint a közegészségre gyakorolt hatásokat illeti, kiemelt figyelemmel arra, hogy még nem 

végeztek hosszú távú vizsgálatokat a témában.

A kormány a fenti okokból nem tudja teljes egészében támogatni a kompromisszumos javaslatot, 

így kénytelen lesz tartózkodni a szavazás során.
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2010/0208 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján 

a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított 
szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve 

megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásával kapcsolatos első olvasatbeli tanácsi 

álláspontról 

1. HÁTTÉR 

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő 
megküldésének időpontja  
(2010/0208 COD dokumentum): 
 

2010. július 14. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
kelte: 

2010. december 9. 

Az Európai Parlament álláspontjának kelte (első olvasat): 2011. július 5. 

A módosított javaslat továbbításának időpontja: [*] 

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2014. július 23. 

 

* A Bizottság nem készített módosított javaslatot, hanem a parlamenti 
módosításokra vonatkozó véleményét az Európai Parlament számára 2011. 
szeptember 8-án továbbított „Commission Communication on the action taken 
on opinions and resolutions adopted by Parliament at the July 2011 part-
session” („A Bizottság közleménye az Európai Parlament által a 2011. júliusi 
ülésen elfogadott vélemények és állásfoglalások nyomán tett intézkedésről”) 
című, SP(2012)8072 számú dokumentumban fejezte ki. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

Az Európai Unió (EU) átfogó jogi keretet fogadott el a géntechnológiával módosított 
szervezeteket (GMO-k) tartalmazó vagy azokból származó termékek 
engedélyezésére. Az engedélyezési eljárás a következőkre terjed ki: a GMO-k 
élelmiszerként és takarmányként történő felhasználása, ipari feldolgozása és 
termesztése, valamint az azokból származó termékek élelmiszerként és 
takarmányként történő felhasználása. 

Az Európai Unió engedélyezési rendszerének célja a GMO-k emberi és állati 
egészségre, valamint környezetre gyakorolt káros hatásainak elkerülése, ezzel együtt 
pedig e termékek belső piacának megteremtése. Két jogszabály – nevezetesen a 
GMO-k környezetbe történő kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv1 és a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 

                                                 
1 HL L 106., 2001.4.17., 1. o. 
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1829/2003/EK rendelet2 – is rendelkezik a GMO-k forgalomba hozatalát megelőző 
engedélyezésről. Mindkettő tudományos alapú szabványokat állapít meg az emberi 
és állati egészségre és a környezetre jelentett lehetséges kockázatok értékelésére, 
valamint a címkézési követelményekre. Az 1830/2003/EK rendelet3 ezenfelül 
szabályokat ír elő a GMO-k nyomon követhetőségére és címkézésére, valamint a 
GMO-kból származó élelmiszerek és takarmányok nyomon követhetőségére. 

2009 márciusában a Tanács elutasította a Bizottság javaslatait, amelyekben felkérte 
Ausztriát és Magyarországot nemzeti védintézkedéseik hatályon kívül helyezésére, 
mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) szerint e 
javaslatok nem rendelkeztek az uniós joganyagban előírt szükséges tudományos 
bizonyítékokkal. Ezt követően 13 tagállam4 olyan javaslatok kidolgozására szólította 
fel a Bizottságot, melyek szabad kezet adnának a tagállamoknak a GMO-k 
termesztésének engedélyezése tekintetében5. 

A Barroso elnök által az újonnan felállt Bizottság számára megfogalmazott, 2009. 
szeptemberi politikai iránymutatásokban hivatkozás szerepelt a szubszidiaritás 
elvének a GMO-k terén való alkalmazására, mintegy példaként arra, hogy nem 
mindig lehet tökéletes egyensúlyt biztosítani az EU keretei és annak szükségessége 
között, hogy valamennyi 27 uniós tagállam különbözőségeit egyszerre figyelembe 
vegyék. Az iránymutatások szerint lehetővé kellene tenni, hogy a GMO-kra 
vonatkozó, tudományos alapokon nyugvó európai uniós engedélyezési rendszer 
összeegyeztethető legyen azzal, hogy a tagállamok szabadon dönthessenek arról, 
hogy területükön kívánnak-e termeszteni géntechnológiával módosított növényeket. 

A javasolt rendelet ezeket a politikai iránymutatásokat tükrözi azáltal, hogy a GMO-
k vonatkozásában az EU jogszabályi keretébe illeszkedő jogalapot biztosít a 
tagállamok számára ahhoz, hogy korlátozzák vagy engedélyezzék az uniós szinten 
engedélyezett GMO-k területükön történő termesztését. E tiltások vagy korlátozások 
alapjául az uniós engedélyezési rendszer keretén belül végzett környezeti vagy 
egészségügyi kockázatértékeléstől eltérő indoknak kell szolgálniuk. 

3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK 

3.1. Általános észrevételek 
A Bizottság javaslatát 2010. július 14-én továbbították hivatalosan az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az Európai Parlament 2011. július 5-én fogadta el az 
első olvasatban kialakított álláspontját, amely támogatta a Bizottság fő céljait, és 28 
módosításra tett javaslatot.  

A Bizottság nem nyújtott be módosított javaslatot. A 2011. szeptember 8-án az 
Európai Parlamentnek benyújtott „Commission Communication on the action taken 
on opinions and resolutions adopted by Parliament at the July 2011 part-session” 
(„A Bizottság közleménye az Európai Parlament által a 2011. júliusi ülésen 
elfogadott vélemények és állásfoglalások nyomán tett intézkedésről”) című, 
SP(2012)8072 számú dokumentumban a Bizottság jelezte, hogy a 28 módosítás 
közül 21-at tud elfogadni teljesen, részben, lényegét tekintve vagy átdolgozást 
követően, mivel véleménye szerint e módosítások pontosíthatják vagy javíthatják a 
Bizottság javaslatát, és összhangban vannak általános céljaival. 

                                                 
2 HL L 268., 2003.10.18., 1. o. 
3 HL L 268., 2003.10.18., 24. o. 
4 AT, BG, IE, EL, CY, LV, LT, HU, LU, MT, NL, PL és SI. 
5 E témában a Tanács 2009. március 2-i, 23-i és 2009. június 25-i ülésein folytak megbeszélések. 
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Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának elfogadását megelőzően, illetve 
azt követően is tárgyalások zajlottak a Tanács keretében a közös álláspont kialakítása 
céljából. A tárgyalások azzal zárultak le, hogy a Környezetvédelmi Tanács 2014. 
június 12-én minősített többséggel politikai megállapodást fogadott el, amelynek 
alapján a Tanács 2014. július 23-án elfogadta a tanácsi közös álláspontot. 

A Bizottság úgy véli, hogy a Tanács közös álláspontja tükrözi a bizottsági javaslat 
eredeti céljait. Annak ellenére, hogy a közös álláspont bizonyos elemek tekintetében 
eltér a Bizottság javaslatától, a Bizottság elégedetten állapítja meg, hogy a közös 
álláspont lefedi a Bizottság által a javaslat elfogadásakor lényegesnek tartott 
valamennyi szempontot.  

3.2. A Bizottság által elfogadott, a tanácsi álláspontba az első olvasat során teljes 
egészében, részben vagy lényegét tekintve beépített európai parlamenti 
módosítások 

• Preambulumbekezdések 
A Bizottság elfogadja a 2. módosítást, amely a 2001/18/EK irányelv által 
előírt, uniós szinten összehangolt környezeti kockázatértékelés egyes 
szempontjaira vonatkozik. A Tanács közös álláspontja a módosított (2) 
preambulumbekezdésben részben átveszi ezt a módosítást azzal, hogy általános 
utalást tartalmaz a 2001/18/EK irányelv II. mellékletére. 

A Bizottság elfogadja a 11. módosítást, amely hangsúlyozza, hogy el kell 
kerülni, hogy a GMO-termesztés korlátozásával vagy tiltásával kapcsolatos 
nemzeti intézkedések akadályozzák a biotechnológiai kutatásokat. A 
módosítást teljes egészében tartalmazza a Tanács közös álláspontjában szereplő 
új (15) preambulumbekezdés.  

A 44. módosítás egyebek mellett szorgalmazza, hogy a Környezetvédelmi 
Tanács 2008. december 4-i következtetéseinek nyomon követéseként 
fogadjanak el naprakész iránymutatásokat a környezeti 
kockázatértékelésekről. A módosítás szerint az iránymutatásoknak nem csupán 
a lényegi egyenértékűség elvén vagy egy összehasonlító biztonsági értékelésre 
épülő koncepción kell alapulniuk. A módosítás elfogadható egy olyan 
szövegezéssel, amely egyértelművé teszi, hogy a környezeti kockázatértékelés 
vonatkozásában a jogi hivatkozási alap továbbra is a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete, amely így rendelkezik: „A GMO(k) jellegzetességeinek 
összehasonlítása a nem módosított szervezetekkel, egyező kibocsátási vagy 
felhasználási körülmények között, segít meghatározni azokat a bizonyos 
lehetséges kedvezőtlen hatásokat, amelyek a géntechnológiai módosításból 
erednek”. A környezeti kockázatértékelések keretében a géntechnológiával 
módosított növény által a fogadó környezetben mutatott különbségek 
kidomborítása érdekében célszerű alkalmazni a korábbi ismereteket és 
tapasztalatokat, illetve a megfelelő összehasonlítandó fajtát. A biológiai 
biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv alapján 2012-ben kidolgozott 
kockázatértékelési iránymutatás olyan megközelítést követ, amely összhangban 
áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) iránymutatásával, vagyis 
lépésről-lépésre halad, az adott egyedi esetet vizsgálja, összehasonlító elemzést 
folytat, illetve ugyanarra a hét kockázati területre terjed ki. A Tanács közös 
álláspontja részben átveszi a 44. módosításnak ezen részét a módosító irányelv 
új 2. cikkében, amely előírja, hogy a Bizottság tegyen jelentést a 
géntechnológiával módosított növények környezeti kockázatértékelésével 
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kapcsolatos 2010-es megerősített EFSA-iránymutatás normatív jellege 
tekintetében elért eredményekről. 

• A kívülmaradás lehetséges indokait tartalmazó indikatív lista beillesztése 
A 2001/18/EK irányelv II. melléklete teljes körűen harmonizálja a GMO-k 
szándékos kibocsátásából eredően az emberi és állati egészséget, illetve a 
környezetet fenyegető potenciális kockázatok értékelését. A termesztési célú 
GMO-k értékelése az egész EU-ban, még regionális és helyi szinten is kiterjed 
a környezeti kockázatok valamennyi lehetséges területére. Az értékeléskor 
figyelembe veszi például a genetikai esemény invazivitását és perzisztenciáját, 
a helyi termesztett és vadon élő növényekkel való kereszteződés lehetőségét, a 
biológiai sokféleség fenntartásának szempontját, valamint a fennálló 
tudományos bizonytalanságot. A GMO csak abban az esetben engedélyezhető, 
ha a kockázatértékelés a fenti szempontok elemzése alapján megállapítja, hogy 
a GMO az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre nézve is 
veszélytelen. 

A Bizottság javaslata értelmében a javaslat alapján valamely GMO 
termesztését korlátozó vagy tiltó tagállami határozatnak (kívülmaradási 
intézkedés) olyan indokokon kell alapulnia, amelyek nem kapcsolódnak a 
GMO-k szándékos kibocsátásából vagy forgalomba hozatalából eredő, az 
egészségre és környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások értékeléséhez. 
Ennélfogva az 5., 8., 10., 41. és 47. módosítás elfogadható a Bizottság 
számára, amennyiben azok új szövegezése egyértelművé teszi, hogy a 
tagállamok által a kívülmaradás indokaként felhozott okok nem ütközhetnek az 
uniós környezeti kockázatértékeléssel. A Tanács közös álláspontja a módosított 
(10) és (11) preambulumbekezdésben, illetve a módosított irányelv új 26b. 
cikkének (3) bekezdésében egy másik meghatározást alkalmaz az uniós 
kockázatértékeléssel tagállami szinten össze nem függő környezeti indok 
fogalmára vonatkozóan: „a 2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK rendelet 
szerint értékelt tényezőktől eltérő környezetpolitikai célok”. A Bizottság úgy 
véli, hogy a Tanács által javasolt megfogalmazás összhangban áll a javaslat 
céljával. A Bizottság egyébként a környezeti szempontokkal össze nem függő 
indokokkal kapcsolatos európai parlamenti és tanácsi javaslatot egyaránt 
elfogadhatónak tartja, mivel a két javaslat lényege nagyrészt azonos. 

• A módosított irányelv új 26b. cikkére irányuló javaslat egyéb módosításai  
A Bizottság egyetért az Európai Parlamenttel a tekintetben, hogy fontos 
megfelelő időben a gazdasági szereplők (köztük a termesztők) rendelkezésére 
bocsátani a szükséges információkat azzal kapcsolatosan, hogy valamely 
tagállam területén tilalom vagy korlátozás van érvényben a GMO-termesztést 
illetően, továbbá – amennyiben az intézkedés uniós szinten engedélyezett 
GMO-kra vonatkozik – kellő időt kell biztosítani számukra az 
alkalmazkodáshoz és az adott termesztési idény lezárásához (7., 17. és 43. 
módosítás). A Tanács közös álláspontja e rendelkezéseket a módosított 
irányelv (21) preambulumbekezdésébe, 26b. cikke (4) és (5) bekezdésébe, 
valamint 26c. cikke (3) és (5) bekezdésébe építi be (a termesztők felé fennálló 
tájékoztatási kötelezettség kivételével).  

A Bizottság elfogadja, hogy kimondottan utalni kell arra, hogy a nemzeti 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük az arányosság elvével (20. 
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módosítás). A módosítást a Tanács teljes egészében beépítette a módosított 
irányelv (13) preambulumbekezdésébe és új 26b. cikkének (3) bekezdésébe. 

• A 2001/18/EK irányelv egyéb cikkeinek módosítása  
A Bizottság elfogadja a rendelet hatálybalépésével kapcsolatos 26. 
módosítást. A módosítást a Tanács közös álláspontja teljes egészében 
beépítette a módosított irányelv új 3. cikkébe. 

3.3. A Bizottság által elutasított, a tanácsi álláspontban első olvasatban teljes 
egészében, részben vagy lényegét tekintve érvényre jutó európai parlamenti 
módosítások 

• A 2001/18/EK irányelv egyéb cikkeinek módosítása  
A Bizottság nem fogadja el a 2001/18/EK irányelv szabad forgalmazásról 
szóló 22. cikkére irányuló 12. módosítást, mivel a javaslat lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy csak a GMO-k termesztését korlátozzák a 
területükön, a géntechnológiával módosított vagy hagyományos vetőmagvak, 
élelmiszerek vagy takarmányok kereskedelmének és importjának korlátozása 
nélkül. A Bizottság azonban elismeri, hogy érdemes egyértelműen kimondani, 
hogy a javaslat nem érinti a belső piac működését. Ennélfogva elfogadja a 
módosított irányelv (13) és (18) preambulumbekezédésének, 26b. cikke (9) 
bekezdésének és 26c. cikke (6) bekezdésének Tanács által módosított 
szövegét a GMO-k szabad forgalmazásáról és valamennyi tagállamba irányuló 
importjáról, illetve azon tagállamokban történő használatáról, amelyek nem 
korlátozzák vagy tiltják a GMO-termesztést, továbbá elfogadja az új (20) 
preambulumbekezdést, amely a hagyományos vetőmagvak, növényi 
szaporítóanyagok és termésekből készült termékek szabad forgalmazásáról 
szól.  

3.4. A Bizottság által teljes egészében, részben vagy lényegét tekintve elfogadott, a 
tanácsi álláspontban az első olvasat során be nem épített európai parlamenti 
módosítások 

• Preambulumbekezdések 
A Bizottság elfogadja a kutatási eredmények összegyűjtésének fontosságára 
utaló 4. módosítást. 

A Bizottság elfogadja a 44. módosítás azon rendelkezéseit, amelyek a 
tudományos szervezetek kiterjedt hálózatának létrehozására, valamint a GMO-
k szándékos kibocsátásában vagy forgalomba hozatalában rejlő lehetséges 
kockázatokkal kapcsolatos független kutatásokra utalnak. 

• A módosított irányelv új 26b. cikkére irányuló javaslat módosításai 
A nemzeti intézkedéseket megelőző eseti vizsgálatokat előíró rendelkezések 
pontosítására irányuló 40. módosítás elfogadható. 

Elfogadható a 42. módosítás, amely előzetes, független, az alternatívákat is 
figyelembe vevő költség-haszon elemzést kér a nemzeti intézkedésekre 
vonatkozóan.  

Elfogadható a 19. módosítás, amely előírja, hogy a nemzeti intézkedéseket 
legalább 30 napos nyilvános konzultációnak kell megelőznie.  
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A Bizottság úgy véli azonban, hogy felül kell vizsgálni a fenti három 
módosítás ésszerűségét a Tanács közös álláspontja fényében, amely a rendelet 
irányelvvé alakítását javasolja, vagyis a tagállamokra bízná a konkrét formák 
és a módszerek megválasztását. 

• A 2001/18/EK irányelv egyéb cikkeinek módosítása  
A Bizottság lényegét tekintve elfogadja az irányelv 26a. cikkének oly módon 
történő módosítását (6. és 14. módosítás), hogy a tagállamok legyenek 
kötelesek együtt-termesztésre vonatkozó intézkedéseket hozni annak 
érdekében, hogy területükön és a szomszédos tagállamok határhoz közeli 
területén elkerülhető legyen a GMO-k nem szándékos előfordulása, jóllehet a 
jelenlegi szabályozás nem tartalmaz előírásokat ezzel kapcsolatosan. Szintén 
elfogadható a 9. módosítás, amely a határokon túli területek 
szennyeződésének megelőzésére irányuló hatékony intézkedések fontosságát 
hangsúlyozza. A Tanács közös álláspontja szintén kitér az együtt-termesztésre 
vonatkozó intézkedésekre azzal, hogy az új (22) preambulumbekezdésben 
utal a Bizottság 2010. július 13-i ajánlására, amely nem kötelező érvényű 
iránymutatást ad a tagállamoknak az együtt-termesztésre vonatkozó 
intézkedések bevezetését illetően, a határ menti területek esetében is. A 
Bizottság elfogadja ezt a megfogalmazást, amely tükrözi a hatályos 
szabályozást, és mutatja a tagállami álláspontok sokszínűségét e kérdéssel 
kapcsolatosan. A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy az irányelv 25. 
cikkének módosítása (a vetőmagvak független kutatási célokra történő 
rendelkezésre bocsátása) nem kapcsolódik a javaslat célkitűzéseihez (13. 
módosítás). Azonban a Bizottság lényegét tekintve elfogadja a módosítást, 
amennyiben az összhangban áll az aktus jogalapjával.  

3.5. A Bizottság által elutasított és a Tanács első olvasatban elfogadott 
álláspontjában nem szereplő európai parlamenti módosítások: 

• Jogalap 
A Bizottság úgy véli, hogy a javaslatnak az EUMSZ 114. cikkén kell alapulnia, 
hiszen a 2001/18/EK irányelv módosításáról van szó, amely irányelv az 
EUMSZ 114. cikkén alapszik, és mivel célja a belső piac működésének 
zökkenőmentesebbé tétele, a környezet védelmének garantálása mellett, az 
EUMSZ 114. cikkének (2) bekezdésével összhangban. A javaslat és a 
módosított irányelv középpontjában a belső piac zökkenőmentes működése áll, 
még abban az esetben is, ha elfogadásra kerül az Európai Parlament 8. és 47. 
módosítása, amelyek lehetővé teszik a termesztés környezeti indokokra 
hivatkozó tilalmát. A Bizottság ezért nem fogadja el az 1. módosítást. 

• Preambulumbekezdések  
A bizottsági javaslat célja, hogy lehetővé tegye az uniós környezeti 
kockázatértékelés által lefedett kockázatoktól eltérő okok miatti nemzeti 
korlátozásokat és tilalmakat. A 2001/18/EK irányelv végrehajtása során 
figyelembe kell venni az elővigyázatosság elvét (a (8) 
preambulumbekezdésnek megfelelően), de ez a javasolt rendelet szempontjából 
nem releváns. A Bizottság ezért nem fogadja el a 46. módosítást. 

• A módosított irányelv új 26b. cikkére irányuló javaslat módosításai  
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Az 51. módosítás lehetővé teszi, hogy a tagállamokon belüli régiók a saját 
területükön korlátozásokat és tiltásokat vezessenek be. Ez a központi 
kormányok és a tagállamokon belüli regionális/helyi hatóságok közötti 
hatáskörelosztás kérdéskörébe tartozik, amit az adott tagállam alkotmányjoga 
szabályoz, és amibe az EU nem szólhat bele. A Bizottság ezért nem fogadja el 
ezt a módosítást. 

A tagállami intézkedések időtartamát (a GMO-termesztésre az uniós jog 
szerint adott engedély 10 éves időtartamával szemben) legfeljebb öt évre 
korlátozó 22. módosítás nincs összhangban a javaslat céljaival, vagyis azzal, 
hogy a tagállamok a lehető legszélesebb körben válogathassanak a jogilag 
megalapozott megoldások közül a GMO-termesztés korlátozása vagy tiltása 
érdekében, továbbá nincs összhangban azzal sem, hogy az ilyen intézkedéseket 
a közérdeknek kell indokolnia, amely az ötéves időszak után is fennállhat. A 
Bizottság ezért nem fogadja el ezt a módosítást.  

A 23. módosítás törli az „indokolt” szót a tagállamok által elfogadott 
intézkedések vonatkozásában. A Bizottság nem fogadja el a törlést, mivel a 
korlátozásoknak és tilalmaknak jól indokoltnak kell lenniük, és azokat a 
nemzeti feltételekkel összhangban meg kell indokolni. 

• A 2001/18/EK irányelv kiegészítése egy új cikkel  
A 2001/18/EK irányelvbe egy, a felelősségre vonatkozó követelményekkel 
kapcsolatos új cikket beépítő 24. módosítás nem kapcsolódik közvetlenül a 
javaslat céljaihoz. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a GMO-k a környezeti felelősségről 
szóló 2004/35/EK irányelv6 hatálya alá tartoznak. Az irányelv megfelelően 
alkalmazza a „szennyező fizet” elvet, a Szerződésnek és a fenntartható fejlődés 
elvének megfelelően. A hatályos uniós szabályozás értelmében a 2001/18/EK 
irányelv 26a. cikke szerinti helyzetek kapcsán felmerülő felelősségi és 
ellentételezési kérdések (vagyis a termelők/gazdasági szereplők amiatt 
elszenvedett veszteségei, hogy más termékekben nem szándékosan 
előfordulnak engedélyezett GMO-k) a tagállamok hatáskörébe tartoznak, 
ahogyan azt a Bizottság 2010. július 13-i, a GMO-knak a hagyományos és 
biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos 
előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések 
kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról szóló ajánlása is elismeri. Annak 
ellenére, hogy léteznek példák olyan uniós jogszabályra, amely rendelkezik a 
Szerződések hatálya alá tartozó bizonyos területeken felmerülő pénzügyi 
felelősségvállalás és pénzügyi ellentételezések kérdésében, az ilyen ügyeket a 
szubszidiaritás elvének megfelelően, valamint a tagállami polgári és büntető 
jogrendek közötti jelentős különbségek miatt általában nem uniós jogszabály 
szabályozza. A Bizottság támogatja, hogy a tagállamok hozzanak 
jogszabályokat az engedélyezett GMO-k nem szándékos előfordulása miatt 
elszenvedett gazdasági veszteségek ellentételezésére szolgáló rendszerek 
kialakítása érdekében. Ugyanakkor a módosítás jelenlegi szövegezését 
pontosítani kell, mivel összemossa a felelősséggel és az ellentételezéssel 
kapcsolatos szempontokat, ezért ebben a formában nem fogadható el. 

3.6. A Tanács által bevezetett új rendelkezések 

                                                 
6 Lásd a 2004/35/EK irányelv III. mellékletének 11. pontját. 
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• Rendelet helyett irányelv 
A Tanács közös álláspontja a formai párhuzam jogelvének alkalmazásával 
irányelvvé alakítja át a javasolt rendeletet. A Bizottság megjegyzi, hogy a 
javaslat atipikus jogi aktus, amely nem ró közvetlen kötelezettségeket 
harmadik felekre (ahogyan a rendeletek általában), és nem tűz ki a tagállamok 
által elérendő célt (ahogyan az irányelvek), csupán lehetőséget biztosít a 
tagállamoknak a fellépésre. E körülmények miatt a Bizottság úgy véli, hogy a 
formai párhuzam elvének alkalmazása, vagyis a 2001/18/EK irányelv 
irányelvvel történő módosítása elfogadható.  

• Az alkalmazás földrajzi hatályának korlátozása (1. lépés) 
A Tanács közös álláspontja két egymást követő lépésből álló eljárásban teszi 
lehetővé a tagállamok számára egy GMO korlátozását vagy tiltását: 

A Tanács közös álláspontja először is úgy rendelkezik a módosított irányelv új 
26b. cikkének (1) és (2) bekezdésében, hogy a tagállam, amennyiben 
szükségesnek tartja, korlátozhatja vagy megtilthatja valamely GMO saját 
területén történő termesztését, de ehhez a Bizottságon keresztül fel kell kérnie a 
kérelmezőt, hogy zárja ki a szóban forgó tagállam területét a termesztési 
kérelem földrajzi hatályából (úgynevezett „1. lépés”). A Tanács közös 
álláspontja másodsorban úgy rendelkezik a módosított irányelv új 26b. 
cikkének (3) bekezdésében, hogy amennyiben az 1. lépésben a kérelmező 
kifejezetten ellenzi a tagállam kérését, a tagállamok az eredeti javaslatnak 
megfelelően a GMO engedélyezését követően az adott GMO termesztését 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket fogadhatnak el (úgynevezett „2. lépés” 
vagy „kívülmaradási intézkedés”). 

A Bizottság elfogadja a Tanács közös álláspontját, amely két, egymást követő 
lépésből álló eljárás révén teszi lehetővé , hogy a tagállamok korlátozzák vagy 
tiltsák a GMO-termesztést (a földrajzi hatály kérelmező általi 
meghatározásakor, illetve a GMO engedélyezését követően), mivel ez a 
megoldást szélesíti a GMO-termesztés korlátozására vagy tiltására szolgáló 
eszköztárat, és fenntartja a tagállamok jogát, hogy közérdekből, a kérelmező/az 
engedély jogosultja álláspontjától függetlenül dönthessenek a GMO-termesztés 
ügyében. Ezen kívül a földrajzi hatály korlátozására irányuló 1. lépésbeli 
felkérés benyújtásának határideje (legkésőbb 30 nappal az EFSA tudományos 
véleménye után) elegendő időt hagy a tagállamoknak, hogy eldöntsék, 
kívánnak-e élni a lehetőséggel, hiszen az EFSA által végzett kockázatértékelés 
folyamán (ami több hónapig/évig is eltarthat) bármikor nyújthatnak be 
kérelmet.  

• Kívülmaradással kapcsolatos intézkedések – az elfogadást megelőzően 
követendő eljárások 
A Tanács közös álláspontja a módosított irányelv új 26b. cikkének (4) 
bekezdésében úgy rendelkezik, hogy az engedélyezést követően a 2. lépésben 
kívülmaradási intézkedést tervező tagállamoknak továbbítaniuk kell az 
intézkedések tervezetét a Bizottságnak, amely 75 napon belül véleményezheti 
azt. Ezen idő alatt a tagállam tartózkodik a szóban forgó intézkedések 
elfogadásától és végrehajtásától. A 75 napos időszak leteltével a tagállam az 
eredeti formában vagy a Bizottság által megfogalmazott észrevételeknek 
megfelelően módosítva elfogadhatja a tervezett intézkedést. A Bizottság 



 

HU 10   HU 

elfogadja a Tanács közös álláspontjában szereplő ezen módosítást, mivel 
összhangban áll a Bizottság által javasolt megközelítéssel.  

• Kétéves határidő a kívülmaradási intézkedések elfogadására 
A Tanács közös álláspontja a módosított irányelv módosított (14) 
preambulumbekezdésében és új 26b. cikkének (4) bekezdésében úgy 
rendelkezik, hogy a tagállamok a hozzájárulás/engedély kiadásától számított 
két éven belül fogadhatnak el kívülmaradási intézkedéseket. A Bizottság 
támogatja a rendelkezést, amelynek célja fokozott 
láthatóságot/kiszámíthatóságot biztosítani a gazdasági szereplők (köztük a 
termelők) számára a tagállamok által hozott kívülmaradási intézkedéseket 
illetően. 

• Átmeneti intézkedések 
A Tanács közös álláspontja a módosított irányelv (21) 
preambulumbekezdésében és új 26c. cikkében hat hónapos átmeneti 
intézkedést vezet be, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
alkalmazzák az irányelv rendelkezéseit a hatálybalépést megelőzően 
engedélyezett (MON 810 kukorica), vagy a hatálybalépéskor az engedélyezési 
eljárás előrehaladott szakaszába jutott GMO-kra. A Bizottság elfogadja, hogy e 
rendelkezés szükséges az 1. és a 2. lépés összekapcsolása érdekében, mivel 
egyrészt a 2. lépés nem alkalmazható az 1. lépés nélkül, másrészt pedig az 1. 
lépés csak akkor alkalmazható, ha a kérelem korlátozott ideig függőben van. 

A Tanács közös álláspontja azt is előírja, hogy az átmeneti intézkedések nem 
érintik a GMO termesztésének korlátozása vagy tiltása előtt jogszerűen ültetett, 
engedélyezett GMO vetőmagvak és szaporítóanyagok termesztését. A 
Bizottság támogatja ezt a rendelkezést, mivel jogbiztonságot teremt a 
termesztést korlátozó vagy tiltó intézkedések hatálybalépését megelőzően az 
adott GMO-t telepítő vagy betakarító termelők számára. 

• Annak lehetősége, hogy egy tagállam az engedély érvényességi ideje alatt 
megváltoztassa álláspontját valamely GMO termesztését illetően 
A Tanács közös álláspontja a módosított irányelv új 26b. cikkének (5) és (7) 
bekezdésében úgy rendelkezik, hogy – amennyiben új objektív körülmények 
ezt indokolják – a tagállamok a GMO engedélyezését követően, de legkésőbb 
az engedélyezéstől számított két éven belül kezdeményezhetik vagy újra 
kezdeményezhetik a két lépésből álló eljárást a tagállam területének egészére 
vagy egy részére vonatkozó termesztési tilalom bevezetése vagy 
meghosszabbítása érdekében. A Tanács közös álláspontja azt is kimondja, 
hogy a tagállamok számára biztosított ezen lehetőség nem érinti „azoknak az 
engedélyezett, géntechnológiával módosított vetőmagvaknak és 
növényszaporító anyagoknak a termesztését, amelyeket még az adott GMO 
termesztésének az adott tagállamban való korlátozását vagy tilalmát 
megelőzően jogszerűen ültettek el”.  
A Tanács közös álláspontja a módosított irányelv új 26b. cikkének (6) és (7) 
bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a tagállamok egyszerűsített eljárásban 
helyezhetik vissza területük egészét vagy egy részét a GMO-engedély földrajzi 
hatálya alá.  
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A Bizottság elfogadja az új rendelkezéseket, mivel szélesítik a GMO-
termesztés korlátozására vagy tiltására szolgáló eszköztárat, és ugyanakkor 
fenntartja a GMO-kat a tilalom előtt jogszerűen elültető termelők jogait. 

• Beszámolási kötelezettség 
A Tanács közös álláspontja a módosított irányelv új 2. cikkében úgy 
rendelkezik, hogy „a Bizottság legkésőbb négy évvel ezen irányelv 
hatálybalépésének napját követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak arról, hogy a tagállamok hogyan hasznosították ezt az 
irányelvet, kitérve többek között arra is, hogy a rendelkezések mennyire 
hatékonyak annak lehetővé tétele tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozhassák vagy megtilthassák a GMO-knak a területük egészén vagy egy 
részén történő termesztését, illetve a belső piac zavartalan működése 
tekintetében. A jelentést a Bizottság által megfelelőnek ítélt jogalkotási 
javaslatok is kísérhetik. A Bizottság beszámol arról is, hogy milyen 
eredményeket sikerült elérni az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 
által készített, a géntechnológiával módosított növények környezeti 
kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi megerősített iránymutatás kötelezővé 
tétele tekintetében”. A Bizottság elfogadja a Tanács közös álláspontjában 
szereplő ezen módosítást. 

4. KÖVETKEZTETÉS 
A Bizottság úgy véli, hogy a Tanács 2014. július 23-án minősített többséggel 
elfogadott közös álláspontja tükrözi a bizottsági javaslat eredeti céljait, és figyelembe 
veszi az Európai Parlament által megfogalmazott számos aggályt is. 

A fent vázolt indokok alapján a Bizottság elfogadja a Tanács közös álláspontját. 
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