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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\855067HU.doc 3/18 PE456.911v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................15



PE456.911v01-00 4/18 PR\855067HU.doc

HU



PR\855067HU.doc 5/18 PE456.911v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés 
korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0375),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0178/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. december 9-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok figyelembe tudják venni az állat- és növényvilág 
védelmével, a földhasználattal vagy a területrendezéssel kapcsolatos tényezőket, melyek 
vonatkozásában továbbra is jelentős hatáskörökkel rendelkeznek, fontos, hogy a jelen rendelet 
jogalapja a Szerződés 192. cikke legyen.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig 
garantálja a belső piac hatékony 
működését.

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-k esetében külön 
értékelni kell a közvetlen és közvetett, 
rövid és hosszú távú kockázatokat, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig 
garantálja a belső piac hatékony 
működését.

Or. fr

Indokolás

Mivel elsősorban a 2001/18 irányelv hatékonyabb végrehajtására kell összpontosítani, 
pontosan idézzük a GMO-kkal kapcsolatos környezeti kockázatok értékelésére vonatkozó 
meglévő jogszabályi követelményeket.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezért a Bizottságnak elsősorban azt 
kell biztosítania, hogy a 2001/18/EK 
irányelvben és különösen annak II. 
mellékletében foglalt, a GMO-kkal 
kapcsolatos kockázatok értékelésére 
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vonatkozó jogszabályi előírásokat 
helyesen alkalmazzák, mely követelmény 
többek között az értékeléssel megbízott 
európai ügynökségekre is érvényes, 
összhangban a Környezetvédelmi Tanács 
2008. december 4-i következtetéseivel. A 
2001/18/EK irányelv végrehajtásának 
biztosítása érdekében teljesíteni kell a 
Tanács szakértői eljárással és az értékelés 
alkalmazási körével kapcsolatos 
valamennyi kérését. E jogszabályi 
előírások alkalmazása a 
kockázatértékelésbe és az értékeléssel 
megbízott intézményekbe vetett 
nélkülözhetetlen bizalom biztosítása 
érdekében szükséges. A Bizottságnak 
különösen azt kell biztosítania, hogy a 
GMO-kkal kapcsolatos kockázatok 
értékelésére új iránymutatásokat 
fogadjanak el. Nem célszerű, hogy ezek az 
iránymutatások főleg a lényegi 
egyenértékűség elvére vagy az 
összehasonlító biztonsági értékelésre 
épüljenek, ugyanakkor lehetővé kell 
tenniük a közvetlen és közvetett hosszú 
távú hatások és a még nyitott tudományos 
kérdések egyértelmű azonosítását. A 
Bizottságnak biztosítania kell továbbá, 
hogy az értékelési eljárás garantálja a 
tagállamok, az illetékes tudományos 
testületek és más érdekeltek teljes körű 
részvételét, továbbá a gyomirtók 
használatában a gyomirtókkal szemben 
ellenálló, genetikailag módosított 
növények miatt bekövetkező változások 
felmérését, figyelembe véve a peszticidek 
használatának mérséklésére irányuló 
nemzeti politikákat.

Or. fr

Indokolás

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
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qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Engedélyezni kell tehát a 
tagállamoknak, hogy korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadjanak el valamennyi 
GMO vagy egyes GMO-fajták területük 
egy részén vagy egészén történő 
termesztésére, és ezeket az intézkedéseket 
– amennyiben azt indokoltnak tartják – az 
érintett GMO-k engedélyezésének, 
újraengedélyezésének vagy a forgalomból 
való kivonásának valamennyi szakaszában 
módosítsák. Ugyanez lenne érvényes a 
vetőmagvak és növényszaporító anyagok 
géntechnológiával módosított fajtáira is, 
amelyeket a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok forgalmazására 
vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen 
a 2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek 
megfelelően hoztak forgalomba. Az 
intézkedések kizárólag a GMO-k 
termesztésére, és nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, 
más termékek összetevőjeként, valamint 
terméseikből készült termékként történő –
szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának. Hasonlóképpen nem 
vonatkoznának a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított azon 
fajtáinak termesztésére, amelyekben az 
EU-ban engedélyezett GMO-k véletlen 
vagy technikailag elkerülhetetlen 
előfordulását észlelték.

(7) Engedélyezni kell tehát a 
tagállamoknak, hogy korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadjanak el valamennyi 
GMO vagy egyes GMO-fajták területük 
egy részén vagy egészén történő 
termesztésére, és ezeket az intézkedéseket 
– amennyiben azt indokoltnak tartják – az 
érintett GMO-k engedélyezésének, 
újraengedélyezésének vagy a forgalomból 
való kivonásának valamennyi szakaszában 
módosítsák. A termesztés tulajdonképpen 
szorosan összefügg a földhasználattal és 
az állat- és növényvilág védelmével, 
melyek terén a tagállamok széles körű 
jogosítványokkal rendelkeznek. Ezen 
intézkedéseket el lehetne fogadni a 
vetőmagvak és növényszaporító anyagok 
géntechnológiával módosított azon fajtái 
tekintetében is, amelyeket a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok forgalmazására 
vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen 
a 2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek 
megfelelően hoztak forgalomba. Az 
intézkedések kizárólag a GMO-k 
termesztésére, és nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, 
más termékek összetevőjeként, valamint 
terméseikből készült termékként történő –
szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának. Hasonlóképpen nem 
vonatkoznának a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított azon 
fajtáinak termesztésére, amelyekben az 
EU-ban engedélyezett GMO-k véletlen 
vagy technikailag elkerülhetetlen 
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előfordulását észlelték.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság a tagállamokban folytatott mezőgazdasági gyakorlatok közötti különbségekkel 
indokolja a szubszidiaritás elvének alkalmazását és az „együttermesztésre” vonatkozó 
ajánlásokat. A befogadó ökoszisztémák és környezetek nem kevésbé sokfélék. Továbbmenve, a 
GMO-termesztés kérdésének vannak olyan területi aspektusai, melyek terén a tagállamok 
széles körű jogosítványokkal rendelkeznek.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
intézkedéseket a közérdekkel összefüggő, 
azonban a már harmonizált, olyan uniós 
szabályoktól eltérő indokokra alapozzák, 
amelyek különböző eljárásokat írnak elő 
azoknak a kockázatoknak a figyelembe 
vételére, amelyeket a termesztésre szánt 
GMO-k jelenthetnek az egészségre és a 
környezetre. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá összhangban kell lenniük a 
Szerződésekkel, különösen a nemzeti és 
nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel. 

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ezen a továbbiakban sem volna 
helyes változtatni. A tagállamok 
ugyanakkor korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el valamennyi, 
vagy bizonyos GMO-k területük egy 
részén vagy egészén történő termesztésére, 
amennyiben ezen intézkedéseket a 
közérdekkel összefüggő, az uniós 
szabályok harmonizációja kapcsán már 
értékelt indokokat kiegészítő vagy azoktól
eltérő indokokra alapozzák. A tagállamok 
által hivatkozott indokok között 
szerepelhet a 2001/18/EK irányelv C 
részében előírt kockázatértékelés 
keretében már felmért következményeken 
túli, további környezeti hatások 
figyelembevétele, valamint – legalább 
részben – a befogadó környezeti közegekre 
gyakorolt központi, helyi vagy regionális 
környezeti hatásokra vonatkozó 
tudományos adatok figyelembevétele. Az 
indokok függhetnek továbbá olyan 
tényezőktől, melyek nem közvetlenül 
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kapcsolódnak a kockázatértékeléshez, de 
összefüggenek a kockázatok kezelésével 
vagy egyéb nemzeti politikákkal. A 
tagállamok hivatkozhatnak továbbá 
többek között a rezisztencia 
gyomnövényekben vagy célszervezetekben 
történő kialakulásának kockázatára, vagy 
a növény inváziós potenciáljára. Az 
indokok között szerepelhetnek olyan 
társadalmi-gazdasági megfontolások is, 
mint a 2001/18/EK irányelv 26. cikkében 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékolt előfordulásának megelőzése 
érdekében előírt intézkedések gyakorlati 
megvalósíthatósága és költségei, a 
területek széttagoltsága, a mezőgazdasági 
gyakorlatoknak a szellemi tulajdonjogi 
rendszerekkel összefüggő változásai, vagy 
olyan szociálpolitikai célok, mint a 
mezőgazdasági gyakorlatok 
sokféleségének vagy egyediségének 
fenntartása. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá összhangban kellene lenniük a 
Szerződésekkel, különösen a nemzeti és 
nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió ide
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel.

Or. fr

Indokolás

Az egy vagy több, hasonló jellemzőkkel bíró GMO termesztése által nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten gyakorolt hatás vizsgálata során minden alkalommal – legalább részben –
tudományos adatokra hivatkoznak, és közösségi szinten korábban már vizsgált vagy eddig 
még nem vizsgált környezeti vonatkozásokkal foglalkoznak. A környezeti indokok 
figyelembevétele koherens, ugyanakkor ez nyújtja a legbiztosabb jogi garanciákat a 
tagállamoknak nemzeti intézkedések meghozatalára.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól
eltérő indokok alapján megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne.
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó
GMO-termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottakat 
kiegészítő vagy azoktól eltérő indokok 
alapján megtilthassák területükön a GMO-
k termesztését. Ezen túlmenően a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne.
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelvet nem kellene 
alkalmazni. A Bizottság úgy véli, hogy a 
tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 



PE456.911v01-00 12/18 PR\855067HU.doc

HU

Bizottsághoz és a többi tagállamhoz. Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

Or. fr

Indokolás

A közösségi kockázatértékelés nem vizsgálhatja egy adott GMO valamennyi érintett 
ökoszisztémán vagy befogadó környezeten belül kifejtett hatását. Egyébként a közösségi 
kockázatértékelés során végzett vizsgálatok nem terjednek ki bizonyos környezeti vagy agrár-
környezeti vonatkozásokra. Lehetővé kell tehát tenni a tagállamok számára, hogy környezeti 
indokokra hivatkozzanak, anélkül, hogy ezek az indokok szükségképpen megkérdőjeleznék a 
közösségi szinten végzett értékelést, amely nem terjedhet ki mindenre.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
-1) A 26a. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
"1. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket, hogy elkerüljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékolt 
előfordulását.”;

Or. fr

Indokolás

Nem szabad, hogy az esetleges GMO-termesztés többletköltségekkel járjon a hagyományos 
termelők vagy a biotermelők számára. Ezért helyénvaló arra kötelezni a tagállamokat, hogy 
hozzanak intézkedéseket a GMO-k egyéb termékekben való előfordulásának elkerülése 
érdekében, mely intézkedések meghozatala ugyanakkor a jelenlegi 26a. cikk megfogalmazása 
értelmében nem kötelező. Különös figyelmet kellene fordítani az esetleges határokon átnyúló 
kontaminációk eseteire.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
Article 26 ter

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv e rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődő 
hatállyal a következő cikkel egészül ki:

1) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„26b. cikk „26b. cikk
Termesztés Termesztés

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló valamennyi GMO vagy 
bizonyos GMO-k területük egy részén 
vagy egészén való termesztésére 
vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló valamennyi GMO vagy 
bizonyos GMO-k területük egy részén 
vagy egészén való termesztésére 
vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:

a) az egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokra 
vonatkozó értékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) az alábbiakon alapulnak:

i) a GMO-k szándékos kibocsátásának 
vagy forgalomba hozatalának valószínű –
a környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásokra vonatkozó, a jelen irányelv C. 
része értelmében végzett értékelés során 
vizsgált környezeti hatásokat kiegészítő –
környezeti következményeivel kapcsolatos 
indokok; vagy
ii) a GMO-kibocsátásnak a tagállam 
területére vagy biodiverzitására gyakorolt 
lehetséges kedvezőtlen hatásaival 
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kapcsolatos adatok hiánya vagy elégtelen 
volta; vagy
iii) egyéb indokok, melyek többek közt 
magukban foglalhatják a mezőgazdasági 
gyakorlat változásait, a földhasználatot, a 
területi tervezést, a társadalmi-gazdasági 
hatásokat vagy egyéb indokolt tényezőket;

és és

b) összhangban vannak a Szerződésekkel. b) összhangban vannak a Szerződésekkel.
A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.”

A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.”

Or. fr

Indokolás

A közösségi szinten végzett értékelés nem terjedhet ki mindenre. Emellett a GMO-knak az 
egyedi nemzeti ökoszisztémákra vagy befogadó környezetekre gyakorolt lehetséges 
kedvezőtlen hatásaival kapcsolatos adatok hiányát vagy elégtelen voltát olyan elégséges 
indoknak kellene tekinteni, amelyre hivatkozva a tagállam betilthatja az érintett GMO vagy 
GMO-k termesztését. Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok egyéb, olyan tényezőkre is 
hivatkozhassanak, amelyek nem feltétlenül a környezeti hatásokhoz kapcsolódnak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő [...]
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő
huszadik napon lép hatályba.

Or. fr
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INDOKOLÁS

1. Háttér

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a 
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és az 
Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról rendkívül szigorú keretet 
szab, mely a törvényhozói elképzelések szerint – megfelelő alkalmazás esetén – az emberi 
élet és egészség, az állatok egészsége és jóléte, a környezet, valamint a fogyasztók érdekeinek 
igen magas szintű védelmét teszi lehetővé, biztosítva ugyanakkor a belső piac megfelelő 
működését is. Az irányelv csak akkor teszi lehetővé a GMO-k forgalomba hozatalának 
engedélyezését, ha azt a II. mellékletben megállapított alapelvek szerinti, a kérelmező által 
benyújtott és a III. mellékletben részletezett információk alapján végzett, egyedi környezeti 
kockázatértékelés előzi meg. A környezeti kockázatértékelésre alkalmazandó alapelveket 
megállapító II. melléklet előírja a közvetlen és közvetett, illetve azonnali és késleltetett 
hatások figyelembe vételét, valamint a GMO-k kibocsátásával és forgalomba hozatalával 
kapcsolatos kumulatív hosszú távú hatások elemzését. Az említett kumulatív hosszú távú 
hatások a hozzájárulások halmozódó hatásaira utal az emberi egészségre és a környezetre, 
ideértve a növény- és állatvilágot, a talaj termékenységét, a szerves anyagok talajban történő 
lebomlását, a táplálékláncot, a biológiai sokféleséget, az állategészségügyet és az 
antibiotikumokkal szembeni rezisztenciával kapcsolatos problémákat.

Az irányelv II. és III. mellékletében rámutat a kibocsátás körülményeiről és a befogadó 
környezetről szóló tanulmányok elvégzésének – ez magában foglalja azoknak a közegeknek 
az alapos vizsgálatát is, amelyekben a termesztést tervezik –, valamint a GMO-k és a 
környezet közötti kölcsönhatások megismerésének szükségességére.

A III. és VII. melléklet előírja a felügyeleti, ellenőrzési, hulladékkezelési és vészhelyzeti 
intézkedési tervekkel kapcsolatos információk biztosítását, beleértve a felügyeleti technikák, a 
kibocsátásra vonatkozó szabályozás, a hulladékkezelés és főleg a vészhelyzeti intézkedési 
tervek ismertetését is, melyek lehetővé teszik az érintett övezetek szennyeződésmentesítését, a 
kibocsátási helyek elszigetelését, valamint az emberi egészség és a környezet védelmét célzó 
módszerek kialakítását ara az esetre, ha nemkívánatos hatások jelentkeznének.

Egyébként a 2001/18/EK irányelv „Engedélyezés” című 19. cikke értelmében amikor egy 
GMO forgalomba hozatali engedélyt kap, külön bejelentés nélkül használható, amennyiben 
biztosított a használatra vonatkozó egyedi feltételek, illetve az e feltételek által megállapított 
környezetek és/vagy földrajzi övezetek maradéktalan tiszteletben tartása.

2. A Bizottság javaslatának céljai

E javaslat benyújtására olyan időszakban került sor, amikor az európai közvélemény 
makacsul ellenzi a GMO-k kibocsátását és mezőgazdaságban történő felhasználását. Az 
Eurobarometer 2010 októberében közzétett legutóbbi közvéleménykutatása szerint az 
európaiak 61%-a „nem nézi jó szemmel a GMO-alapú élelmezést”, és ugyanennyien (61%) 
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nem értenek egyet azzal a gondolattal, hogy ösztönözni kellene a GMO-alapú élelmezés 
fejlesztését. Csupán 21% ért egyet azzal a kijelentéssel (58% ellenében), hogy a „GMO alapú 
élelmezés biztonságos a jövő generációi számára”. Az európaiak kevesebb mint egynegyede 
(23%) ért egyet azzal az állítással, hogy a „GMO alapú élelmezés nem ártalmas a 
környezetre”; több mint 53%-uk nem ért egyet a fenti kijelentéssel (egynegyedük „nem 
tudja”). Végül pedig minden országban többségben vannak azok a válaszadók, akik nem 
értenek egyet azzal az állítással, hogy a GMO-termesztés jó a nemzeti gazdaság számára.

Az európai közvélemény mezőgazdasági GMO-k iránti bizalmatlanságáért elsősorban a 
2001/18/EK irányelv alkalmazásának elmaradása okolható. A tervbe vett tanulmányokat a 
kérelmezők valójában nem készítik el, sem a hosszú távú hatásokkal kapcsolatos 
vizsgálatokat, sem a befogadó közeggel kapcsolatos előzetes tanulmányokat, vagy a 
társadalmi és gazdasági hatások figyelembevételére irányulókat.

Az irányelv kockázatértékelésre vonatkozó előírásait nem tartják be, és ezek az irányelv 
végrehajtásával kapcsolatos hiányosságok okolhatók amiatt, hogy több tagállam ellenzi a 
GMO-k területükön való termesztését. Emlékeztetni kell arra, hogy a transzgénikus 
növényeknek az ország területén való termesztése és kibocsátása nem azonos a forgalomba 
hozatal és a fogyasztás engedélyezésének, illetve a javak és termékek szabad mozgásának 
kérdésével, melyet a szöveg nem érint.

A Tanács 2008. december 4-ei, egyhangúlag elfogadott következtetéseiben kérte a környezeti 
vizsgálat és a felügyeleti eszköz megerősítését; tudomásul vette, hogy az EFSA Bizottságtól 
kapott megbízatása magában foglalja a genetikailag módosított növények környezetre 
gyakorolt hosszú távú hatásainak részletes értékelését, valamint a részletes kockázatértékelés 
kiterjesztését.

A Tanács a jogszabályokkal összhangban kéri a genetikailag módosított növények a befogadó 
környezetre gyakorolt lehetséges hatásainak figyelembe vételét, az Európai Unió azon 
földrajzi övezeteinek összeírását, ahol ezek a genetikailag módosított növények 
kibocsáthatók, valamint a lehetséges hosszú távú hatások értékelését lehetővé tevő, 
kiválasztott technikák – köztük a kísérleti módszerek – ismertetését. A Tanács ezenkívül kérte 
a genetikailag módosított növények értékeléséhez előírt kritériumok és követelmények 
szigorúbb meghatározását, tekintettel a 91/414/EK irányelvben meghatározott hatóanyagokat 
termelő, genetikailag módosított növények által jelentett kockázatok és a megfelelő 
növényvédő szerek kockázatainak értékelései közti koherencia biztosításának 
szükségességére.

A Tanács továbbá azt is előírta, hogy az engedélyek jogosultjainak az irányelvben 
meghatározott lehetséges nem kívánatos hatások észlelése érdekében rendszeres és alapos 
felügyeleti tevékenységet kell végezniük és a kapott eredményeket nyilvánosságra kell 
hozniuk. Ennek értelmében ki kellett volna dolgozni a felügyeleti tevékenységeket, az 
eredményeket továbbítani kellett volna a Bizottságnak, illetve azokat a nyilvánosság 
rendelkezésére kellett volna bocsátani. Márpedig mind a mai napig egyetlen komoly 
felügyeleti vizsgálat sem készült, és az ellenőrző rendszerek nincsenek bevezetve.

A Tanács jelentést kért továbbá az irányelv végrehajtásáról, amelyben többek között 
szerepeltetni kell egy értékelést a GMO-k szándékos kibocsátásának és forgalomba 
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hozatalának társadalmi-gazdasági következményeiről, annak érdekében, hogy 2010 júniusáig 
jelentés születhessen erről.

Végezetül a Tanács szorgalmazta az EFSA működésének javítását. Ugyanakkor azt is 
kimondták, hogy a tagállamoknak majd bővebb lehetősége nyílik véleményezni a petíció 
benyújtója által nyújtott kiegészítő információkat; hogy egy nagy hálózatot kell létrehozni a 
tudományos intézmények részvételével; hogy mindenképp meg kell találni és meg kell vitatni 
a tudományos szakvélemények közötti eltérések potenciális okait; hogy a kockázatokat 
rendszeres és független kutatás keretében vizsgálni kell, és a független kutatóknak hozzáférést 
kell biztosítani valamennyi szükséges dokumentumhoz. Ennek ellenére csekély számú 
független tanulmány készült. Ugyanakkor, bár nyilvánvaló összeférhetetlenségi helyzetekre is 
fény derült és látszólag napirendre került az EFSA szakértői eljárásainak reformja, nem 
történtek lépések ez irányba.

Következésképp az, hogy bizonyos tagállamok rendkívül szűkszavúan nyilatkoztak az 
ügyben, tökéletesen indokolthatónak tűnik a 2001/18/EK irányelv és így az 1829/2003/EK 
rendelet tényleges végrehajtásában feltárt inkoherencia és hiányosságok fényében.

Elsődleges feladatunk tehát a kockázatértékelés terén alkalmazandó meglévő jogszabályok 
hatékony végrehajtása.

3. A javaslat jogi elemei

A Bizottság rendelettervezete a tagállamok hatáskörébe helyezné annak elbírálását, hogy 
területükön engedélyezzék-e GMO-k termesztését, és ez a fentiek tükrében helyes irányba tett 
lépésként értékelhető. A rendelet mellé új iránymutatásokat kell kidolgozni a közegészségügyi 
és környezeti kockázatok értékelése tekintetében, amelyeknek végre lehetővé kell tenniük a 
2001/18/EK irányelvben és annak II. mellékletében foglalt szabályok tényleges alkalmazását. 
Ezt a javaslatot egyúttal az irányelv 19. cikkének (1) bekezdése tükrében kell értelmezni, 
amely egyedi alkalmazási feltételek meghatározását írja elő, melyek betartását a 
tagállamoknak nagyobb szigorral kellene biztosítaniuk.

Először is, a tagállamok által esetlegesen hivatkozott indokokkal kapcsolatban nem elegendő,
ha a rendelettervezet szövege csak egy korlátozó jellegű, negatív definíciót tartalmaz. Mind a 
Tanács, mind a Parlament jogi szolgálata súlyos fenntartásainak adott hangot a nemzeti 
intézkedések várható jogszerűsége kapcsán, amennyiben a tagállamok ezen intézkedések 
meghozatalakor a környezetvédelmi szempontoktól távol eső indokokra, például a 
közerkölcsre, a közrendre vagy etikai megfontolásokra hivatkozhatnának. Ideje lenne 
ugyanakkor elismerni, hogy az európai szinten végzett kockázatértékelés semmiképp nem 
lehet kimerítő, tekintettel az európai ökoszisztémák és az ezekre gyakorolt lehetséges 
közvetett és közvetlen hatások sokféleségére.

A belső piac és a közösségi értékelések tiszteletben tartása végett – amennyiben a feltétlenül 
végrehajtandó reformok helyre tudják állítani az EFSA GMO-kkal foglalkozó testületének 
hitelességét – fenn kell tartani a tagállamok által hivatkozott indokoknak az EFSA által 
értékeltekhez képesti kiegészítő jellegét. Ugyanakkor a tagállamok által felhozott indokok 
nem zárhatják ki azokat a – különösen helyi és/vagy regionális – környezeti vagy 
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agrárkörnyezeti indokokat, melyek közösségi értékelése még nem történt meg. A tagállamok 
indokai természetszerűen – legalább részben – tudományos adatokon alapulnak majd, akár 
környezeti, akár egyéb hatással függenek össze.

A Bizottság indokolásában a közösségi szinten biztosítandó tudományos értékelés és a 
környezeti hatásokról folytatott tudományos vitától teljességgel független indokok közötti 
különbségtétel túlzottan leegyszerűsítő, és nem veszi figyelembe a kockázat értékelése és 
kezelése közötti kapcsolat összetettségét. A különbségtételkor a Bizottság megfeledkezik 
arról is, hogy a tudomány bizonytalanságát – a jogszabályokkal összhangban – figyelembe 
kell venni, ellenkező esetben előfordulhat, hogy rossz kockázatkezelési döntések születnek, és 
az elővigyázatosság elve sem érvényesül. Legyen szó akár egy gyomirtó használatának az arra 
rezisztenssé vált genetikailag módosított növény miatti hatásáról, egy GMO használata 
következtében a mezőgazdasági gyakorlatokban beállott változás hatásáról, vagy egy adott 
régióban a kártevő rovarok körében a Bt-méreganyaggal szembeni rezisztencia kialakulásának 
kockázatáról, mindezen aspektusok feltételezik a környezeti hatással kapcsolatos tudományos 
adatok értékelését vagy annak megállapítását, hogy ezen adatok hiányosak.

Ami a hagyományos vagy ökológiai mezőgazdasági termelés GMO-k általi megfertőződését –
más néven „együttermesztést” – illeti, e területen a Bizottság mindig is a tagállamokban 
folytatott mezőgazdasági gyakorlatok és a tagállamokban fennálló éghajlati és földrajzi 
viszonyok közötti különbségekre hivatkozva tartózkodott a jogalkotástól. Ezek az eltérések 
fellelhetők a befogadó ökoszisztémák és környezeti közegek között is, ami – azonos logikát 
követve – indokolja a szubszidiaritás elvének alkalmazását a GMO-k termesztésének 
kérdésében.

Annak érdekében, hogy a jogszabályok által előírt tanulmányok hiánya jellemezte jelenlegi 
helyzet ne állandósuljon, meg kell erősíteni a tagállamok hatáskörét a nemzeti, regionális 
vagy helyi szintű területi hatásokra vonatkozó szükséges elemek hiányának pótlására. 
Tiszteletben kell tartani a tagállamoknak a saját földterületük használatára vonatkozó jogát, 
amely a szubszidiaritás elvéből következik, és amely semmilyen módon nem kérdőjelezi meg 
a belső piacra, valamint a javaknak és termékeknek az Unió területén való szabad mozgására 
vonatkozó szabályokat.

A 2001/18/EK irányelv és más közösségi jogszabályok által előírt magas szintű egészség- és 
környezetvédelem csak annyiban valósulhat meg, amennyiben a tagállamok hatékonyan, és a 
saját területi sajátosságaik, mezőgazdasági módszereik és területrendezési elveik 
figyelembevétele mellett gondoskodnak egyrészről a befogadó környezetre, másrészről a 
felügyeleti tervek feltételeire vonatkozó valamennyi szükséges tanulmány elkészítéséről.

A tagállamok által hozott intézkedéseknek nem valamennyi GMO-ra, hanem egyetlen GMO-
ra vagy hasonló sajátosságokkal bíró GMO-k egy csoportjára kell vonatkozniuk. Az 
intézkedéseket indokolni kell. Nem szabad, hogy az esetleges GMO-termesztés 
többletköltségekkel járjon a hagyományos termelők vagy a biotermelők számára. Ezért a 
tagállamok számára kötelezővé kell tenni olyan intézkedések meghozatalát, melyek a GMO-k 
más termékekben való előfordulásának megelőzését célozzák; különös figyelmet kellene 
fordítani az esetleges határokon átnyúló kontaminációk eseteire.


