
PR\759501HU.doc PE418.031v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2008/2306(INI)

16.12.2008

JELENTÉSTERVEZET
a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló uniós jogszabályok, 
különösen a 2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK 
rendelet végrehajtásáról
(2008/2306(INI))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Justas Vincas Paleckis



PE418.031v01-00 2/7 PR\759501HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3



PR\759501HU.doc 3/7 PE418.031v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló uniós jogszabályok, különösen a 
2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet végrehajtásáról
(2008/2306(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. 
szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és 
címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és 
takarmánytermékek nyomon követhetőségéről szóló, 2003. szeptember 22-i 
1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre4,

– tekintettel a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, a géntechnológiával 
módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK 
irányelv alapján forgalomba hozott GMO-kkal kapcsolatos tagállami tapasztalatokról 
szóló, 2007. március 5-i második bizottsági jelentésre (COM(2007)0081),

– tekintettel a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, a géntechnológiával 
módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2006. október 25-i bizottsági jelentésre 
(COM(2006)0626),

– tekintettel a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, a géntechnológiával 
módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával 
módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon 
követhetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló 1830/2003/EK 
rendelet végrehajtásáról szóló, 2008. szeptember 17-i bizottsági jelentésre 
(COM(2008)0560),

– tekintettel a 2008. december 4-én elfogadott tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az eljárási szabályzat 45. cikkére,

                                               
1 HL L 106., 2001.4.17., 1. o.
2 HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
3 HL L 268., 2003.10.18., 24. o.
4 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
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– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6 0000/2008),

A. mivel az EU az elővigyázatosság elve alapján átfogó jogi keretet léptetett hatályba a 
géntechnológiával módosított szervezetekre (GMO-k) vonatkozóan; mivel az EU-nak 
most már e jogi keret végrehajtására kell helyeznie a hangsúlyt,

B. mivel a 2001/18/EK irányelvet mára valamennyi tagállam átültette a nemzeti jogába,

C. mivel a 2001/18/EK irányelv alapján kevesebb mint tíz GMO-ra, és az 1829/2003/EK 
rendelet alapján kevesebb mint tíz GMO-ra adtak ki engedélyt; mivel az említett 
engedélyek kizárólag a GMO-k behozatalára, és nem a termesztésükre vonatkoznak,

D. mivel 1998 óta sem a 2001/18/EK irányelv, sem az 1829/2003/EK rendelet alapján nem 
engedélyezték semmilyen GMO termesztését,

E. mivel az EU-ban jelenleg valamivel kevesebb mint 30 GMO termék engedélyezett, 
közvetlen vagy származéktermék formájában – gyapot, kukorica, olajrepce, biomassza, 
szójabab, cukorrépa –, szinte kizárólag behozatalra,

F. mivel az EU erősségét kiváló színvonalú mezőgazdasága jelenti, amely jó minőségű 
termékeket tud előállítani; mivel ezt az erősséget meg kellene szilárdítani,

G. mivel az EU számára rendkívül fontos a biológiai sokféleségének védelme,

H. mivel az Eurobarométer 2008 márciusában megjelent speciális felmérése szerint a teljes 
európai népesség 58%-a ellenzi a GMO-k használatát a gazdálkodásban, miközben csak 
21% támogatja a használatukat,

I. mivel a GMO-k, nevezetesen a termesztésük, vitát gerjesztenek és kérdéseket vetnek fel a 
társadalom körében csakúgy, mint a tudományos közösségben; mivel a társadalom GMO-
kkal kapcsolatos hozzáállását gyakran a tudományos megalapozottsággal nem feltétlenül 
rendelkező érzelmek vezérlik,

J. mivel a tagállamoknak szorosabban együtt kellene működniük egymással a GMO-k 
kérdésében; mivel a tagállamoknak gyakorlati, ésszerű módon kellene foglalkozniuk ezzel 
a kérdéssel, nem politikai szempontból,

Engedélyezési eljárás

1. hangsúlyozza az átláthatóság növelésének szükségességét európai és nemzeti szinten 
egyaránt, különösen a környezetvédelmi és az egészségügyi vonatkozásokat illetően, hogy 
a polgárok jobban megbízzanak az engedélyezési eljárásban;

2. megállapítja, hogy az EU-s engedélyezési eljárás terén komoly késedelmek mutatkoznak, 
és jelenleg több mint 50 engedélykérelem van függőben; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy gondoskodjanak az ilyen szükségtelen késedelmek elkerüléséről;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy az engedélyezési eljárás folyamán soha nem érnek el 
minősített többséget az igen vagy a nem szavazatok, sem a szabályozási bizottságban, sem 
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a Tanácsban, és hogy az engedélyezési határozatot végső soron a Bizottság hozza meg; 
ezért szorgalmazza, hogy a tagállamok vállalják fel a rájuk háruló felelősséget e helyzet 
elkerülése érdekében;

A környezetvédelmi kockázatértékelés összehangolása

4. hangsúlyozza a GMO-k környezetvédelmi kockázatainak értékelésére szolgáló 
gyakorlatok és módszerek további összehangolásának szükségességét, különösen mivel az 
1829/2003/EK rendelet alapján a környezetvédelmi értékelés nem központosított, hanem 
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ruházza át valamelyik tagállamra;

5. hangsúlyozza a környezetvédelmi kockázatértékelés további fejlesztésének 
szükségességét, különösen a nem célfajokra gyakorolt hatást, a potenciális hosszú távú 
hatásokat, valamint a gyomirtó szerek használatában a gyomirtó szereknek ellenálló, 
géntechnológiával módosított növények által előidézett változások esetleges 
következményeit illetően;

6. üdvözli az EFSA környezetvédelmi értékelésről szóló iránymutatásainak a Bizottság 
kérése nyomán folyamatban lévő felülvizsgálatát; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy e 
felülvizsgálat keretében figyelembe vegyék a fent említett szempontokat;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az említett iránymutatásoknak adjanak 
normatív státust;

8. szorgalmazza a tagállamok és az EFSA közötti szorosabb együttműködést; hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy a tagállamokat jobban bevonják a kockázatértékelési 
folyamatba; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék az EFSA-nak 
kijelölt pénzügyi és emberi erőforrásokat;

Társadalmi-gazdasági kritériumok

9. hangsúlyozza a társadalmi-gazdasági megfontolások figyelembevételének fontosságát a 
kockázatkezelési folyamatban, mint például a potenciális előnyök vagy hátrányok a 
mezőgazdasági termelők, a fogyasztók, a társadalom egésze, az európai mezőgazdaság és 
a különböző gazdasági ágazatok (például az élelmiszeripar) számára.

10. tudomásul veszi a jelenlegi engedélyezési eljárás alapján meglévő lehetőséget más jogos 
tényezők figyelembevételére; úgy véli, hogy a társadalmi-gazdasági megfontolásokat más 
jogos tényezőkként kellene figyelembe venni;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a megfelelő társadalmi-gazdasági 
kritériumok azonosítása érdekében dolgozzanak ki módszertani keretet az EU szintjén;

Információ

12. hangsúlyozza a lakossági tájékoztatás jelentős javításának szükségességét; felhívja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy a lakosság körében a kérdés ismertségének és 
megértésének javítása érdekében indítsanak tájékoztató kampányokat, hogy a polgárok 
tájékozottan tudjanak dönteni;
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13. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a GMO-król a média által a nyilvánosság felé 
közvetített információ tudományosan megalapozott legyen;

Együttélés

14. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók 
ténylegesen szabadon választhassanak a hagyományos, a biogazdálkodással termesztett és 
a géntechnológiával módosított termékek közül;

15. megállapítja, hogy a géntechnológiával módosított kukorica teljes termőterülete az EU-
ban 2005-ben körülbelül 55 000 hektár volt, 2008-ban pedig meghaladta a 100 000 
hektárt, ami az EU-ban folyó kukoricatermesztést tekintve a teljes terület 1,19%-át 
jelentette; megállapítja, hogy az EU-ban ma a géntechnológiával módosított növények
közül egyedül a MON810 kukoricát termesztik;

16. megállapítja, hogy néhány tagállam nemzeti intézkedéseket fogadott el az együttélésről a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikke (1) bekezdésének megfelelően; felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb fogadjon el jelentést az együttélésről szóló nemzeti 
intézkedések végrehajtása terén tett előrehaladásról;

17. úgy véli, hogy az együttélésre vonatkozó szabályoknak világosan rendelkezniük kellene a 
felelősségről;

18. úgy véli, hogy az együttélésre vonatkozó szabályoknak a méhészeket is figyelembe kell 
venniük;

19. szorgalmazza, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem fogadtak el az együttélésre 
vonatkozó intézkedéseket, további késedelem nélkül fogadjanak el ilyen intézkedéseket;

20. meggyőződése azonban, hogy az együttélésre vonatkozó szabályok további 
harmonizálására van szükség az EU szintjén;

A vetőmagok címkézésére vonatkozó alsó határértékek

21. mély aggodalmat érez amiatt, hogy a géntechnológiával módosított vetőmagok 
hagyományos vetőmagokban való jelenlétére vonatkozóan nem állapítottak meg külön 
címkézési küszöbértéket;

22. szorgalmazza, hogy a Bizottság további késedelem nélkül fogadjon el ilyen alsó 
határértékeket, a 2001/18/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdése alapján;

23. úgy véli, hogy ezeket az alsó határértékeket a lehető legalacsonyabb szinten kell 
meghatározni;

GMO-mentes övezetek

24. tudomásul veszi a jelenlegi engedélyezési eljárás alapján meglévő lehetőséget az érzékeny 
területekre vonatkozó külön intézkedések meghozatalára, beleértve a szóban forgó GMO-
k termesztésének tilalmát, tudományos információkon alapuló környezetvédelmi 
kockázatértékelés alapján;
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25. tudomásul veszi, hogy GMO-mentes övezeteket egy meghatározott terület valamennyi 
érintett szereplőjének önkéntes megállapodásával is létre lehet hozni;

26. hangsúlyozza, hogy az említett lehetőségeken túl a tagállamoknak arra is jogot kell 
biztosítani, hogy behatárolt földrajzi területeken, például a Natura 2000 hálózathoz tartozó 
helyszíneken teljesen megtiltsák a GMO-k termesztését;

27. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tisztázzák a GMO-mentes övezetek jogi 
meghatározását;

o o

o

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