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Tárgy: A géntechnikával módosított szervezetekre vonatkozó jogszabályok végrehajtása

1. „Együtt-termesztési” jogszabályok: A Bizottság „A hagyományos, az ökológiai és a 
géntechnológiával módosított növények együtt-termesztéséről” szóló jelentésében 
(2009. április) megállapítja, hogy csupán 15 tagállam fogadott el egyedi jogszabályt 
az együtt-termesztésről. Emelkedett-e mára ez a szám? Van-e olyan tagállam, 
amelyben termesztenek géntechnológiával módosított növényeket, de nem 
rendelkeznek együtt-termesztésre vonatkozó jogszabályokkal?  Spanyolország, az 
Európai Unióban a GMO-termesztés legnagyobb százalékos arányát mutató tagállam 
végrehajtott-e már együtt-termesztésről szóló jogszabályokat?

A 2001/18/EK irányelv kimondja, hogy: „Az élő szervezetek, amelyeket akár kísérleti 
céllal, akár mint kereskedelmi terméket, nagy vagy kis mennyiségben a környezetbe 
bocsátanak, szaporodhatnak a környezetben és átléphetik a nemzeti határokat, ezáltal 
más tagállamokra is hatással lehetnek. Az ilyen jellegű kibocsátások 
visszafordíthatatlan hatással lehetnek a környezetre.” ((4) preambulumbekezdés) és „A 
forgalomba hozatal minden fázisában szükséges biztosítani az ezen irányelv C. 
részében előírtak szerint engedélyezett, termékekként vagy termékekben megjelenő 
GMO-k kimutathatóságát.” ((42) preambulumbekezdés).

Az 1829/2003 rendelet ugyanakkor többször is említést tesz arról, hogy a 



PE452.842v01-00 2/2 CM\839551HU.doc

HU

fogyasztóknak és a mezőgazdasági termelőknek joguk van az információk 
ismeretében választani. Ezt a 2008. decemberi Környezetvédelmi Tanács és Dalli 
biztos is kiemelte a GMO-kkal kapcsolatos számos beszédében.
A Bizottság a közelmúltbeli, „a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással 
termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló 
nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról” 
szóló, 2010. júliusi ajánlásában kijelenti, hogy „a GMO-knak a hagyományos és 
biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának 
elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedéseket tagállami szinten kell
meghozni”. Ennek fényében: Miként törekszik a Bizottság a 2001/18/EK irányelv 
végrehajtásának javítására? Fontolóra veszi-e a Bizottság, hogy az „együtt-termesztési 
intézkedések” bevezetését jogilag kötelezővé teszi?

2. Átláthatóság: A 2001/18 irányelv 25. cikkének (4) bekezdése és az Európai Bíróság 
2009. februári ítélete (C-552/07. sz. ügy) alapján ismertetné-e a Bizottság, hogy hány 
tagállam hozott létre részletes információt tartalmazó nyilvános nyilvántartást a 
kibocsátási helyekről, és mely tagállamok nem?  A Bizottság mit szándékozik tenni a 
helyzet javítása érdekében?

3. Szennyezés: A Bizottság az együtt-termesztésről szóló 2009-es jelentésében (7.2. 
fejezet) kifejti: „A tagállamok többsége oly módon alakította ki az együtt-termesztési 
intézkedéseket, hogy azok megakadályozzák az élelmiszerek és takarmányok GMO-
tartalmára vonatkozó 0,9%-os címkézési határérték meghaladását”. Az 1829/2003/EK 
rendelet ugyanakkor előírja, hogy a GMO-tartalmú élelmiszereket címkézni kell, azon 
élelmiszerek kivételével, amelyekben „az egyes összetevők vagy az egyetlen 
összetevőből álló élelmiszer legfeljebb 0,9 százalékos arányában olyan anyagot 
tartalmaznak, amely GMO-kat tartalmaz, azokból áll vagy állították elő, feltéve, hogy 
ez az előfordulás véletlen és technikailag elkerülhetetlen”. Az együtt-termesztési 
intézkedések 0,9% szennyezettségi célkitűzése tudatos szennyezéshez vezetett, amely 
többé nem tekinthető véletlennek. 

Javult-e mára ez a helyzet az egyes tagállamokban? Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy 
az 1829/2003/EK rendelet követelményeinek teljesítése érdekében az együtt-
termesztési intézkedéseknek a szennyezés elkerülését kell megcélozniuk? 


