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Géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 
gyapot 
Az Európai Parlament 2019. január 31-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból 
előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat 
tervezetéről (D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 
gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának 
az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló 
bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D059692/02),

– 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 és 19. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság 2018. december 3-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 2018. március 7-én 
elfogadott és 2018. április 20-án közzétett véleményre3,

1 HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
2 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
3 A géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapot 

élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő értékelése az 
1829/2003/EK rendelet alapján (kérelem: EFSA-GMO-NL-2011–
94),https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213


– 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, 2017/0035(COD)),

– tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezését kifogásoló 
korábbi állásfoglalásaira1,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
állásfoglalásra irányuló indítványára,

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

1 – 2014. január 16-i állásfoglalás a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel 
szembeni ellenálló képesség 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 C 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 (HL C 399., 2017.11.24., 71. o.). 

 – 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87705 × MON 
89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 
35., 2018.1.31., 19. o.). 

 – 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 
89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 
35., 2018.1.31., 17. o.). 

 – 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 (HL C 
35., 2018.1.31., 15. o.). 

 – 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 (HL C 86., 2018.3.6., 108. o.). 

 – 2016. június 8-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus 
caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozataláról szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 86., 2018.3.6., 111. o.). 

 – 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 810 
kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 215., 
2018.6.19., 76. o.). 

 – 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 810 
kukoricatermékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 215., 2018.6.19., 80. o.). 

 – 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 kukoricaszemek 
termesztés céljából történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 215., 2018.6.19., 70. o.). 



A. mivel a Bayer CropScience AG 2011. február 11-én az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. 
cikkének megfelelően kérelmet nyújtott be az illetékes holland nemzeti hatósághoz a 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapotot és az  LLCotton25 × MON 15985 
alkombinációt tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-
összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan (a továbbiakban: „a 
kérelem”); mivel a kérelem kiterjedt a géntechnológiával módosított  GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985 gyapot és az LLCotton25 × MON 15985 alkombináció 
olyan termékekben való forgalomba hozatalára is, amelyek nem élelmiszerként és 
takarmányként való felhasználás céljából ezeket tartalmazzák vagy ezekből állnak, a 
termesztést kivéve;

B. mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2018. március 7-én kedvező 
véleményt fogadott el a kérelemmel kapcsolatban;

C. mivel a géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapot a 
glifozátot tartalmazó gyomirtó szereknek való ellenállást biztosító 2mEPSPS fehérjét, a 
glufozinát-ammónium-alapú gyomirtó szereknek való ellenállást biztosító PAT fehérjét, 
valamint a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító 
Cry1Ac és Cry1Ab2 fehérjét expresszál; mivel ezenkívül a növény olyan fehérjéket 
(NPTII és AAD) is előállít, amelyek rezisztenssé teszik az antibiotikumokkal szemben;

D. mivel annak ellenére, hogy a gyapotmagolaj emberi fogyasztása Európában viszonylag 
korlátozott, számos különböző élelmiszer-ipari termékben megtalálható, például egyes 
salátaöntetekben, majonézekben, finompékárukban, kenhető csokoládétermékekben és 
burgonyaszirmokban1;

 – 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 1507 kukoricaszemek 
termesztés céljából történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 215., 2018.6.19., 73. o.).

 – 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 (HL C 215., 2018.6.19., 83. o.). 

 – 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 (HL C 298., 2018.8.23., 34. o.). 

 – 2017. május 17-i állásfoglalás 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 (HL C 307., 2018.8.30., 71. o.). 

 – 2017. május 17-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított GHB119 gyapotot 
(BCS-GHØØ5-8) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 307., 
2018.8.30., 67. o.). 



E. mivel a gyapotot elsősorban gyapotmagpogácsa, gyapotmagliszt vagy teljes zsírtartalmú 
gyapotmag formájában adják az állatoknak1;

A kiegészítő gyomirtó szerek maradékai és összetevői

F. mivel a gyomirtó szereknek ellenálló növények termesztése esetében a kiegészítő 
gyomirtó szerek – ebben az esetben a glifozát és a glufozinát – alkalmazása a szokásos 
mezőgazdasági gyakorlat részét képezi, és ezért e növények várhatóan nagyobb és 
többszörös dózisnak vannak kitéve, ami nemcsak a betakarított növényekben és így az 
importált termékekben található maradékanyagok mennyiségének emelkedéséhez vezet, 
hanem a géntechnológiával módosított növény összetételét és agronómiai tulajdonságait 
is befolyásolhatja;

G. mivel a glufozinát használata 2018. augusztus 1. óta nem engedélyezett az Unióban, 
mivel reprodukciót károsító anyagnak minősül, és így az 1107/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben2 rögzített kizárási kritériumok közé tartozik;

H. mivel továbbra is vannak nyitott kérdések a glifozát rákkeltő hatásával kapcsolatban; 
mivel az EFSA 2015. novemberben arra a következtetésre jutott, hogy nem valószínű, 
hogy a glifozát rákkeltő hatású, és az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. márciusban 
arra a következtetésre jutott, hogy veszélyes/rákkeltő anyagként való besorolása nem 
indokolt; mivel ezzel ellentétben az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi 

 – 2017. szeptember 13-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított DAS-68416-4 
szójababot 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 (HL C 337., 2018.9.20., 54. o.). 

 – 2017. október 4-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított FG72 × A5547-127 
szójababot 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 (HL C 346., 2018.9.27., 55. o.). 

 – 2017. október 4-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított DAS-44406-6 
szójababot 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 (HL C 346., 2018.9.27., 60. o.). 

 – 2017. október 24-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 1507 (DAS-Ø15Ø7-
1) 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 engedélyezésének 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 346., 
2018.9.27., 122. o.). 

 – 2017. október 24-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 305423 × 40-3-2 (DP-
3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) szójababot 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 (HL C 346., 
2018.9.27., 127. o.).

 – 2017. október 24-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × 
Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-



Rákkutatási Ügynöksége a glifozátot az emberekre nézve valószínűleg rákkeltő 
hatásúnak minősítette;

I. mivel az EFSA növényvédő szerekkel és azok maradványaival foglalkozó tudományos 
testülete szerint általában nem vonhatók le következtetések a géntechnológiával 
módosított növények glifozátkészítménnyel való permetezéséből származó 
maradványanyagok biztonságával kapcsolatban1; mivel a kereskedelmi forgalomban 
kapható, a glifozáttal való permetezésre használt készítményekben található 
adalékanyagok és azok keverékei magasabb toxicitást mutathatnak, mint a hatóanyag 
maga2;

J. mivel az Unió a toxicitásával kapcsolatos aggályok miatt már kivonta a forgalomból a 
polietoxilált faggyúamin elnevezésű glifozátos adalékanyagot; mivel azonban továbbra 
is előfordulhat, hogy azokban az országokban, ahol a géntechnológiával módosított 
gyapotot termesztik (jelenleg Japánban), aggályos adalékanyagokat és keverékeket 
engedélyeznek ;

K. mivel a gyomirtó szerek és azok metabolitjainak maradékanyag-szintjére vonatkozó 
információk alapvető fontosságúak a gyomirtó szereknek ellenálló géntechnológiával 
módosított növények alapos kockázatelemzéséhez; mivel a gyomirtó szerekkel való 
permetezésből származó maradékanyagok az EFSA géntechnológiával módosított 

883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) és MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) 
olajrepcét 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 (HL C 346., 2018.9.27., 133. o.).

 – 2018. március 1-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 59122 (DAS-59122-7) 
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 engedélyezésének megújításáról szóló 
bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0051). 

 – 2018. március 1-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 
89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 kukoricát, 
valamint MON 87427, MON 89034 és NK603 genetikai eseményekből kettőt ötvöző, 
géntechnológiával módosított kukoricákat tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 
termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről, és a 2010/420/EU határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről 
(Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0052). 

 – 2018. május 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából (KM-
ØØØH71-4) előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, 
P8_TA(2018)0197).

 – 2018. május 30-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-
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 engedélyezésének 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, 
P8_TA(2018)0221).

 – 2018. május 30-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 
810 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint 



szervezetekkel foglalkozó tudományos testületének hatáskörén kívül esnek; mivel a 
géntechnológiával módosított gyapot gyomirtó szerekkel való permetezésének hatásait, 
valamint a glifozáttal és a glufozináttal való permetezés halmozott hatását nem 
értékelték;

L. mivel a tagállamokat jogilag semmi sem kötelezi arra, hogy az Unió 2019., 2020. és 
2021. évi többéves összehangolt ellenőrzési programja keretében a maradékanyag-
határértékeknek való megfelelés érdekében mérjék a glifozát vagy glufozinát-
maradványok mennyiségét a behozott gyapot tekintetében1; mivel az élelmiszerekben 
előforduló növényvédőszer-maradványokról szóló, az összehangolt többéves program 
és az egyes tagállami programok eredményei alapján az EFSA által összeállított 
legfrissebb uniós jelentés nem tér ki a gyapotnak az egyes növényvédő szerekre 
vonatkozó maradékanyag-határértékeknek való megfelelésére2; mivel ezért a legfrissebb 
adatok alapján nem ismeretes, hogy a géntechnológiával módosított GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985 gyapoton található glifozát- vagy glufozinátmaradványok 
megfelelnek-e az uniós maradékanyag-határértékeknek;

A mérgező gosszipol jelenléte

M. mivel a gosszipol a gyapot természetes előfordulású mérgező összetevője; mivel az 
EPSPS fehérje jelenléte növelheti a gosszipoltartalmat az ilyen fehérjét tartalmazó, 
géntechnológiával módosított növényekben3 az EFSA géntechnológiával módosított 
szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete megállapította, hogy a 
géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 gyapot nyers magjában több 
(7200 mg/kg) szabad gosszipol található, mint a géntechnológiával nem módosított 
referencianövényben (6000 mg/kg)4, és mindkét arány magasabb, mint a 2002/32/EK 

a 1507, 59122, MON 810 és az NK603 genetikai eseményekből kettőt vagy hármat 
ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről és a 
2009/815/EK, a 2010/428/EU és a 2010/432/EU határozatok hatályon kívül 
helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, 
P8_TA(2018)0222).

 – 2018. október 24-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított NK603 × MON 810 
(MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból 
előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási 
határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0416).

 – 2018. október 24-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukoricát, valamint a MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 és 59122 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy 
négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy 
abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről, és a 2011/366/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről 
(Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0417).

1 Az EFSA véleménye, 17. o. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
1 Az EFSA véleménye, 18. o.https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a 

növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK 
tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213


európai parlamenti és tanácsi irányelvben a takarmányokra vonatkozóan meghatározott, 
5000 mg/kg-os határérték1;

N. mivel „A gyapotmagtermékekben található gosszipol toxicitása” című 2014-es 
tanulmány szerint az állatokra gyakorolt leggyakoribb mérgező hatás a hím és női 
reprodukció károsítása, ami komoly gazdasági veszteségekhez vezet az állattenyésztési 
ágazatban, valamint az immunrendszerre gyakorolt hatás, amely csökkenti az állatok 
fertőzésekkel szembeni ellenálló képességét, és csökkenti az oltóanyagok 
hatékonyságát2; mivel az EFSA élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal 
foglalkozó tudományos testülete a gosszipolt a takarmányokban előforduló 
nemkívánatos anyagnak nevezte3;

O. mivel az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos 
testülete megállapította, hogy az, hogy a géntechnológiával módosított GHB614 × 
LLcotton25 × MON15985 gyapotból származó gyapotmag a géntechnológiával nem 
módosított referencianövénynél nagyobb mennyiségű gosszipolt tartalmaz, „nem jelent 
biztonsági kockázatot az állatok és az emberek számára a gyakorlatban, mert i) a szabad 
gosszipol maximális mennyiségét az európai jogszabályok szabályozzák, és ii) a 
fehérített és finomított gyapotmagolaj és a gyapotmagból előállított liszt, melyeket az 
emberek közvetlenül fogyaszthatnak, lényegében gosszipolmentesek”4; mivel az OECD 
új gyapotfajták összetételéről szóló konszenzusos dokumentumának ajánlásai ellenére 
az EFSA nem értékelte sem az emberi fogyasztásra szánt gyapotolajat, sem az állati 
takarmányként használt gyapotmaglisztet; mivel az a megállapítás, hogy a gosszipolra 
az uniós jogszabályok alapján jogi korlátozások vonatkoznak, nem nyújt elegendő 
biztosítékot arra, hogy a géntechnológiával módosított GHB614 × LLcotton25 × 
MON15985 biztonságosan fogyasztható;

1 Az EFSA által a glifozát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok 
értékelésének szakértői vizsgálatából levont következtetés. EFSA Journal 2015;13 
(11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
1 A Bizottság (EU) 2018/555 végrehajtási rendelete (2018. április 9.) a 2019., 2020. és 

2021. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén 
található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, 
valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának 
értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (HL L 92., 
2018.4.10., 6. o.).

2 Az Európai Unió 2016. évi jelentése az élelmiszerekben található növényvédőszer-
maradékokról,https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348

3 https://www.testbiotech.org/node/2209 2. o. 
4 Az EFSA véleménye, 14. o.,https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
1 Az Európai Parlament és a Tanács a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról 

szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.) 5000 
mg/kg-os határértéket állapít meg a gyapotmagban (mint takarmányban) található 
gosszipol tekintetében, 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-
20131227&from=ES

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/ 
3 Az EFSA véleménye, 15. o.,https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
4 Az EFSA véleménye, 15. o.,https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
https://www.testbiotech.org/node/2209
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213


Cry-fehérjék és az allergiás reakciókkal való kapcsolat

P. mivel a GHB614 × LLcotton25 × MON15985 gyapot két Bt-toxint expresszál (a 
Cry1Ac és a Cry1Ab2 fehérjéket), amelyek védelmet biztosítanak a Lepidoptera rendbe 
tartozó egyes kártevőkkel szemben; mivel annak ellenére, hogy a Cry1-fehérjék 
elismerten adjuváns tulajdonságokkal rendelkeznek, azaz erősíthetik más élelmiszerek 
allergén tulajdonságait, ezt az EFSA nem vizsgálta;

Q. mivel az egyik, a Bt-toxinoknak és a kiegészítő gyomirtó szerekkel való permetezés 
maradékanyagainak lehetséges egészségügyi hatásairól szóló 2017. évi tudományos 
tanulmány megállapítja, hogy különös figyelmet kell fordítani a gyomirtó szerek 
maradékanyagaira és ezek Bt-toxinokkal való kölcsönhatására1; mivel ezt az EFSA nem 
vizsgálta;

Antibiotikumnak való ellenállás

R. mivel a GHB614 × LLcotton25 × MON15985 gyapot olyan fehérjéket (NPTII és AAD) 
is előállít, amelyek rezisztenssé teszik az antibiotikumokkal szemben; mivel az NPT11 
ellenállást biztosít a neomicinnel és a kanamicinnel szemben; mivel az AAD ellenállást 
biztosít a sztreptomicinnel szemen; mivel a WHO ezeket az antimikrobiális szereket 
„kritikus fontosságúnak” minősítette2;

S. mivel a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 4. cikkének (2) bekezdése 
előírja, hogy azon GMO-kat, amelyek orvosi vagy állatorvosi kezelésre használt 
antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát mutató géneket tartalmaznak, különös 
figyelemmel kísérjék a környezeti kockázatértékelés során, valamint hogy az általános 
cél az, hogy meghatározzák és fokozatosan kivonják a GMO-kban található azon 
antibiotikumrezisztencia-markereket, amelyek káros hatással lehetnek az emberi 
egészségre és a környezetre;

T. mivel az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos 
testülete egy 2004-es véleményében megvizsgálta az antibiotikumrezisztencia-markerek 
alkalmazását a növényekben előforduló transzgénikus események kiválasztása során, 
mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy e markergének használata a 
géntechnológiával módosított növényekből a baktériumokra történő génátvitel 
következtében az emberek és az állatok antibiotikumokkal szembeni fokozott 
rezisztenciájához vezethet;

U. mivel e 2004. évi vélemény szerint az AAD gén az antibiotikum-rezisztenciagének II. 
csoportjába tartozik, amelynek „használatát a helyszíni vizsgálatokra kell korlátozni, és 
amelynek nem szabad jelen lennie a forgalomba hozandó GM-növényekben”4;

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/ 
2 21. o. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-

eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelve 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.). 

4 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48


A tagállami illetékes hatóságok észrevételei

V. mivel a három hónapos konzultációs időszak alatt az illetékes hatóságok számos 
kritikus észrevételt tettek többek között – de nem kizárólag – a fentiekben ismertetett 
kérdésekben1;

A demokrácia hiánya a döntéshozatali folyamatban

W. mivel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság 2018. december 3-i szavazása során nem 
nyilvánítottak véleményt, ami azt jelenti, hogy az engedélyezést a tagállamok többsége 
nem támogatta;

X. 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 Juncker elnök úr is több 
alkalommal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy ez a gyakorlat nem demokratikus2;

Y. mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2015. április 22-i jogalkotási 
javaslatot a Parlament 2015. október 28-án első olvasatban elutasította3, továbbá 
felkérte a Bizottságot, hogy vonja vissza és nyújtson be új javaslatot;

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

2. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy ne engedélyezze semmiféle olyan, géntechnológiával 
módosított növény élelmiszer- vagy takarmánycélú behozatalát, amelyet az Unióban 
nem engedélyezett gyomirtó szernek – ebben az esetben a glufozinátnak – ellenállóvá 
tettek;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a termesztés helye szerinti országban alkalmazott kiegészítő 
gyomirtó szerekkel, metabolitokkal és kereskedelmi készítményekkel való permetezés 

1 v.ö. G. melléklet, a tagállami észrevételei, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?questi
on=EFSA-Q-2018-00147 

2 Lásd például az Európai Parlament plenáris ülésszakának megnyitásakor elmondott, az 
új Európai Bizottság politikai iránymutatásairól szóló beszédét (2014. július 15., 
Strasbourg) és az Unió helyzetéről szóló beszédét (2016. szeptember 14., Strasbourg).

3 HL C 355., 2017.10.20., 165. o.

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147


maradékanyagainak teljes körű értékelése nélkül ne engedélyezzen semmilyen, a 
gyomirtó szereknek ellenálló géntechnológiával módosított növényt;

5. felhívja a Bizottságot, hogy a kiegészítő gyomirtó szerek használatának és a gyomirtó 
szerek maradványainak kockázatértékelését teljes mértékben integrálja a gyomirtó 
szernek ellenálló géntechnológiával módosított növények kockázatértékelésébe, 
függetlenül attól, hogy a géntechnológiával módosított növényt az Unión belüli 
termesztésre vagy élelmiszer és takarmány célú behozatalra szánják;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy ne engedélyezzen olyan, géntechnológiával módosított 
növényeket, amelyek az antimikrobiális szerekkel szemben rezisztens géneket 
tartalmaznak;

7. ismételten hangsúlyozza elkötelezettségét a 182/2011/EU rendelet módosítására 
irányuló bizottsági javaslattal összefüggő munka előmozdítása iránt; felszólítja a 
Tanácsot, hogy haladéktalanul tegyen előrelépéseket az e bizottsági javaslattal 
kapcsolatos munkájában;

8. 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;

9. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a géntechnológiával módosított szervezetek 
engedélyezésére irányuló javaslatokat – függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra, 
takarmányozásra vagy termesztésre irányulnak-e –, amennyiben azokról az 
Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság nem nyilvánít véleményt;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


