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B8-0292/2017 

Az Európai Parlament állásfoglalása a géntechnológiával módosított DAS-40278-9 

kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 

hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 

1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló 

bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről 

(2017/2674(RSP)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a géntechnológiával módosított DAS-40278-9 kukoricát tartalmazó, abból 

álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával 

módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat 

tervezetére (D050183), 

– tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 

2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és 

különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésére, 19. cikke (3) 

bekezdésére és 21. cikke (2) bekezdésére, 

– tekintettel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és 

Állategészségügyi Állandó Bizottság 2017. március 27-i szavazására, ahol nem 

nyilvánítottak véleményt,  

– tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 

2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 11. és 13. 

cikkére,  

– tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2016. október 26-án 

elfogadott és 2016. december 5-én közzétett véleményre3, 

– tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 

182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatra (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

– tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezését kifogásoló 

korábbi állásfoglalásaira4, 

                                                 
1 HL L 268., 2003.10.18., 1. o. 
2 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 
3 A DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89 számú) tudományos véleménye a gyomirtó szereknek 

ellenálló, géntechnológiával módosított DAS-40278-9 kukorica élelmiszerként és takarmányként való 

felhasználás céljából történő forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, az 1829/2003/EK 

rendelet szerinti kérelméről; doi: 10.2903/j.efsa.2016.4633; EFSA Journal 2016, 14 (12): 4633 (25. o.) 
4 – 2014. január 16-i állásfoglalás a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szembeni ellenálló képesség 
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– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

állásfoglalási indítványára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére, 

A. mivel 2011. november 11-én a Dow AgroSciences Europe az 1829/2003/EK rendelet 5. 

és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be Hollandia illetékes nemzeti 

hatóságához a DAS-40278-9 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 

élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára 

vonatkozóan; mivel a kérelem a termesztés kivételével kiterjed a géntechnológiával 

módosított DAS-40278-9 kukoricát tartalmazó vagy abból álló, bármely más 

kukoricához hasonló felhasználásra szánt termékek nem élelmiszerként és 

takarmányként történő forgalomba hozatalára is; 

                                                 
érdekében géntechnológiával módosított kukoricakészítménynek (Zea mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti termesztés céljából történő forgalomba hozataláról szóló tanácsi 

határozatra irányuló javaslatról (HL 482, 2016.12.23., 110. o.), 

– 2015. december 16-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát tartalmazó, abból 

álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-i (EU) 

2015/2279 bizottsági végrehajtási határozatról (P8_TA(2015)0456), 

– 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot 

tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági 

végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0040), 

– 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot 

tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági 

végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0039), 

– 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított FG72 (MST-FGØ72-2) szójababot tartalmazó, 

abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási 

határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0038), 

– 2016. június 8-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát, 

vagy két vagy három ilyen eseményt ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricákat tartalmazó, abból álló 

vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat 

tervezetéről (P8_TA(2016)0271), 

– 2016. június 8-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-

es vonal) forgalomba hozataláról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0272), 

– 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricaszemek termesztés céljából 

történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat 

tervezetéről (P8_TA(2016)0388), 

– 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricatermékek forgalomba 

hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0389), 

– 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 kukoricaszemek termesztés céljából 

történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről 

(P8_TA(2016)0386), 

– 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 1507 kukoricaszemek termesztés céljából 

történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről 

(P8_TA(2016)0387), 

– 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló 

bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (P8_TA(2016)0390), 

– 2017. április 5-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 

kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, 59122, MIR604, 1507 és 

GA21 genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák 

forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat 

tervezetéről (P8_TA (2017)0123), 



 

PE603.741v01-00 4/6 RE\1125516HU.docx 

HU 

B. mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2016. október 26-án az 

1829/2003/EK rendelet 6. és 18. cikkének megfelelően kedvező véleményt adott, 

amelyet 2016. december 5-én tettek közzé5; 

C. mivel a DAS-40278–9 kukorica AAD-1 fehérjét expresszál, amely ellenállást biztosít a 

2,4-diklórfenoxi-ecetsavval (2,4-D) és az  ariloxi-fenoxi-propion (AOPP) herbicidekkel 

szemben; 

D. mivel a független kutatások során aggályok merültek fel a 2,4-D hatóanyagának az 

embrió fejlődését veszélyeztető, a születési rendellenességek előfordulásának és az 

endokrin rendszert zavaró kockázatai tekintetében; mivel nem világos, hogy a 2,4-D-

termékek tartalmaznak-e – és ha igen, milyen mértékben – erősen mérgező dioxin- és 

furánszennyeződést, amelyek az emberekre rákkeltő hatású és az endokrin rendszert 

károsító anyagok, és amelyek tartósan megmaradnak a környezetben és felhalmozódnak 

az élelmiszerláncban6;  

E. mivel a 2,4-D hatóanyagának jóváhagyását 2015-ben meghosszabbították; mivel a 

szennyeződések– például a dioxinok és a furánok –jelenlétét bizonyos szint alatt 

elismerték; mivel a kérelmezőnek információkat kell benyújtania a hatóanyag esetleges 

endokrin tulajdonságaira vonatkozóan7; 

F. mivel a DAS-40278–9 kukorica Unióba történő behozatala kétségkívül ahhoz vezet, 

hogy a termesztése másutt – például az Egyesült Államokban, Brazíliában és 

Argentínában – növekedik, és ezzel párhuzamosan a 2,4-D és az AOPP herbicidek 

használata is növekedik; mivel a független kutatások során aggályok merültek fel az 

összehasonlító értékelésben tapasztalható jelentős hiányosságok, valamint a toxikológiai 

értékelés során tapasztalt súlyos hiányosságok tekintetében is (például a tekintetben, 

hogy egy takarmányozási tanulmány alkalmával nem került sor az egész üzem 

vizsgálatára, nem vették figyelembe a hosszú távú vagy halmozott hatásokat, nem 

vitatták meg a reproduktív rendszerre gyakorolt hatást, valamint az állatokon végzett 

vizsgálatok módszertani hiányosságait), illetve azzal kapcsolatosan, hogy nem lehet az 

immunrendszerre gyakorolt lehetséges hatás értékeléséből érdemi következtetést 

levonni8; 

G. mivel a három hónapos konzultációs időszak alatt a tagállamok számos kritikus 

észrevételt tettek; ezek az észrevételek többek között az alábbiakra vonatkoztak: 

hiányzó vagy hiányos adatok, hiányzó magyarázatok, az alkalmazás során egymásnak 

ellentmondó kijelentések, a vizsgálatok nem megfelelő megtervezése, (például az 

allergén hatással kapcsolatosan) hiányzó vizsgálatok, a biztonsági értékeléssel 

                                                 
5 Ezen a linken érhető el: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 
6 http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-

2-4-d.pdf 
7 A Bizottság (EU) 2015/2033 végrehajtási rendelete (2015. november 13.) a 2,4-D hatóanyagnak a növényvédő 

szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

jóváhagyásának meghosszabbításáról és az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

(HL L 298., 2015.11.14., 8. o.). 
8 Bauer-Panskus/Then: A Testbiotech véleménye az EFSA-nak a DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-

2010-89) a gyomirtó szereknek ellenálló, géntechnológiával módosított DAS-40278-9 kukorica forgalomba 

hozatalára vonatkozó kérelmével kapcsolatos tudományos véleményéről, amely itt érhető el: 

https://www.testbiotech.org/node/1862 



 

RE\1125516HU.docx 5/6 PE603.741v01-00 

 HU 

kapcsolatos tanulmányok kétes eredményei, az élelmiszer egészén semmilyen 90 napos 

szubkrónikustoxicitás-vizsgálatra nem került sor, amellyel fel lehetne mérni a 

kukoricából készített élelmiszeripari termékek fogyasztásának potenciális veszélyét és a 

kockázatértékeléshez figyelembe vett tanulmányok kiválasztását és kialakítását9; 

H. mivel mindezen aggályok ellenére az EFSA nem vélte úgy, hogy szükséges lenne a 

DAS-40278-9 kukoricából származó élelmiszerek/takarmányok forgalomba hozatalát 

követő ellenőrzése; 

I. mivel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és 

Állategészségügyi Állandó Bizottság 2017. március 27-én úgy szavazott, hogy nem 

nyilvánít véleményt; mivel csak az uniós lakosság 36,22 %-át képviselő 9 tagállam 

szavazott mellette, míg 16 tagállam ellene, 3 pedig tartózkodott; 

J. mivel az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának 

korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő 

módosításáról szóló 2015. április 22-i jogalkotási javaslata indokolásában, valamint a 

182/2011/EU rendelet módosítására irányuló 2017. február 14-i jogalkotási javaslatának 

indokolásában a Bizottság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet 

hatálybalépése óta az engedélyezésre vonatkozó határozatokat a Bizottság a tagállami 

bizottságok támogató véleménye nélkül fogadta el, és hogy a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezéséről való határozathozatal 

tekintetében teljesen bevett gyakorlattá vált a dosszié visszaküldése a Bizottsághoz a 

jogerős határozat meghozatala céljából, noha ez egyébként csupán a kivétel lehetne az 

eljárás egésze szempontjából; mivel e gyakorlat kapcsán a Bizottság elnöke, Juncker úr 

is sajnálatosnak tartotta, hogy nem demokratikus10; 

K. mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló 2015. április 22-i jogalkotási 

javaslatot a Parlament 2015. október 28-án, első olvasatban elutasította, továbbá felkérte 

a Bizottságot, hogy vonja vissza és nyújtson be új javaslatot; 

L. mivel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 

2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. 

prembulumbekezdése egyértelműen kimondja, hogy: „A különösen érzékeny 

ágazatokra – különösen az adózásra, a fogyasztók egészségére, az élelmiszer-

biztonságra és a környezetvédelemre – vonatkozó egyéb végrehajtásijogiaktus-

tervezetek elfogadásának mérlegelésekor a Bizottság a kiegyensúlyozott megoldás 

érdekében lehetőség szerint úgy fog eljárni, hogy kerülje a fellebbviteli bizottságban a 

végrehajtási jogi aktus megfelelőségével szemben esetlegesen kialakuló többségi 

állásponttal való összeütközést.”11; 

1. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK 

                                                 
9 Lásd az EFSA kérdéstárát, az EFSA-Q-2010-01326. sz. kérdés G. melléklete, online elérhető: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326 
10 például az Európai Parlament plenáris ülésszakának megnyitásakor elmondott, az új Európai Bizottság 

politikai iránymutatásairól szóló beszédében (2014. július 15., Strasbourg) és az Unió helyzetéről szóló 

beszédében (2016. szeptember 14., Strasbourg). 
11 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 
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rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket; 

2. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat nem felel meg az uniós jognak, mivel 

az nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet célkitűzésével, ami a 

178/2002/EK rendeletben12 meghatározott általános alapelvekkel összhangban az, hogy 

alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, a környezet és a 

géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó fogyasztói 

érdekek magas szintű védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony 

működését; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozattervezetét; 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy függesszen fel minden, a géntechnológiával módosított 

szervezetek engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó végrehajtási határozatot 

mindaddig, amíg az engedélyezési eljárást oly módon nem vizsgálják felül, hogy az 

kezelni tudja az elégtelennek bizonyult jelenlegi eljárás hiányosságait; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

                                                 
12 HL L 31., 2002.2.1, 1. o. 


