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(EFSA) tevékenységére irányadó általános szabályok megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 
működése során nem védi az európai polgárok érdekeit, nem garantálja a fogyasztóvédelmet 
és nem biztosít független tudományos tanácsadást. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekkel vagy növényi kultúrákkal kapcsolatban 
benyújtott kérelmek elbírálása során az EFSA értékelését a kérelmezők által biztosított adatok 
alapján készíti el, amelyek szelektívek és elfogultak. A petíció benyújtója továbbá bírálja az 
átláthatóság hiányát abban, amiképpen az EFSA elbírálja a kérelmeket, és úgy véli, hogy az 
ilyen jellegű kérelmek kapcsán szolgáltatott adatokat nyilvános vizsgálatnak kell alávetni. A 
petíció benyújtója annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy az EFSA a 
géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMSz) foglalkozó testületében, valamint a 
géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásakor a 
legmagasabb szintű tudományos etikai elveket érvényesítse.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A 178/2002/EK rendelet1 által létrehozott Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) az 
uniós intézményektől független tudományos testület2, amelynek az a legfontosabb feladata, 
hogy tudományos tanáccsal szolgáljon a közösségi jogalkotáshoz és politikákhoz minden 
olyan területen, amelynek közvetlen vagy közvetett hatása van az élelmiszer- és 
takarmánybiztonságra.

Az EFSA létrehozásáról szóló jogszabály rendelkezik egy tudományos bizottság és tíz 
tudományos testület kialakításáról, amelyek feladata, hogy tudományos szakvéleményekkel 
szolgáljanak az EFSA feladatkörével kapcsolatos különböző szakterületeken; e testületek 
egyike a géntechnológiával módosított szervezetek (GMSz) tudományos testülete. Tagjai 
független szakértők, akiket nyilvános pályázati felhívást követően választanak ki, és akiket az 
EFSA igazgatótanácsa nevez ki. A belső szabályokat és az érdekeltségi nyilatkozatokkal 
kapcsolatos útmutatót, a tudományos bizottság és a tudományos testületek létrehozását, 
valamint az átláthatósági és titoktartási követelményekkel, továbbá a szándéknyilatkozatokkal 
kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket az EFSA honlapján teszik közzé. A tudományos 
testületek eseti szakértőket vonhatnak be a szakértői csoportok munkájába, akik 
közreműködnek a testületek előkészítő munkájában, és akikre ugyanazon belső szabályok 
vonatkoznak, mint a testületek tagjaira.

A tudományos testületek tagjai és az eseti szakértők kötelesek évente egy érdekeltségi 
nyilatkozatot kitölteni, amelyben megemlítik azon lehetséges érdekeltségeket, amelyek 
kihathatnak a testület munkájára. E nyilatkozatokat közzéteszik az EFSA honlapján. Ehhez 
hasonlóan a munkacsoportok tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait is közzéteszik. Ezen 
túlmenően a szakértőknek minden egyes üléssel kapcsolatban be kell jelenteniük azon 
érdekeltségeket, amelyek összeférhetetlenséget képezhetnek az ülés napirendje tekintetében. 
Erről az ülés jegyzőkönyve számol be, amelyet szintén közzétesznek a honlapon. Mivel a 
tudományos bizottságban és a tudományos testületekben részt vevő valamennyi tudósnak a 
munkaterületük szempontjából eltérő érdekeltségei vannak, különbséget kell tenni az 
érdekeltségek és az összeférhetetlenség között. 

Az EFSA-n belül a géntechnológiával módosított szervezetek (GMSz) tudományos testülete 
értékeli a kérelmezők által benyújtott tanulmányokat. A környezeti kockázatértékelésre a 
2001/18/EK irányelv II. mellékletben foglalt alapelvek szerint kidolgozott részletes 
kritériumoknak megfelelően kerül sor. A benyújtandó tanulmány típusát a 2001/18/EK 
irányelv és az 1829/2003/EK rendelet rendelkezései alapján határozzák meg, amelyek 
részletes információk3 szolgáltatását írják elő az EFSA által a GMSz-ek kockázatértékelésére 
vonatkozóan közzétett iránymutatásoknak megfelelően.  Az értékeléssel összefüggésben a 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről 
és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról, HL L 31., 2002.2.1.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről
és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról, HL L 31., 2002.2.1.

3 Lásd a 2001/18/EK irányelv III. mellékletét, amely ismerteti a bejelentésben megkövetelt 
információkat
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hatóság arra is jogosult, hogy kiegészítő adatokat kérjen, és bármikor kérheti valamely 
tagállam élelmiszer-értékelő testületének segítségét. Ezenfelül az EFSA-n belül a 
géntechnológiával módosított szervezetek tudományos testülete mindig ellenőrzi azon 
vizsgálatok minőségét, amelyeket elvileg a helyes laboratóriumi gyakorlattal kapcsolatos 
szabályzatokat betartó és a nemzetközileg elismert OECD-szabványokat alkalmazó 
akkreditált laboratóriumoknak kell elvégezniük. Ennek alapján egy adott termék 
biztonságának értékeléséhez szükséges vizsgálatok időtartamát eseti alapon határozzák meg.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a kérelmezők által benyújtott tanulmányok EFSA általi 
értékelése az engedélyezési dokumentáció kockázatértékelésének szokásos gyakorlatát követi. 
Ez nem csupán az EFSA-hoz tartozó egyéb területekre érvényes, hanem más területeken az 
engedélyezési dokumentáció értékeléséért felelős ügynökségekre, például az Európai 
Gyógyszerügynökségre (EMEA) is, valamint a nemzetközi helyzetet is tükrözi. Továbbá azt 
is el kell ismerni, hogy az EFSA GMSz-ekkel kapcsolatos véleménye nem csak a szolgáltatott 
adatokra korlátozódik, így például a kérelmezők által benyújtott dokumentációra, hanem a 
független kutatók által készített tanulmányokat és a tudományos folyóiratokban megjelenő 
szakértői értékeléseket is tekintetbe veszi. Ezeket szisztematikusan meghatározzák és 
rendszeresen hivatkoznak rájuk az egyes tudományos véleményekben.  

Az EFSA-értékelés eredményeit, más fontos tényezőkkel együtt, figyelembe veszik a 
Bizottság által javasolt, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti szoros együttműködést 
biztosító szabályozási eljárás alapján meghozott, a kockázatkezeléssel kapcsolatos későbbi 
határozat során.  

Hangsúlyozni kell, hogy e lépéseket teljes átláthatóság mellett és nem csupán a tagállamok 
illetékes nemzeti hatóságainak1, hanem a nagy nyilvánosság aktív részvételével teszik meg. A 
2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK rendelet is rendelkezik az engedélyezési folyamat 
során beérkezett információkhoz és adatokhoz való nyilvános hozzáférésről, valamint 
biztosítja a nyilvánosság számára azt a lehetőséget, hogy a kockázatértékelést követően és az 
engedélyezésre vonatkozó határozat elfogadása előtt továbbítsa észrevételeit a Bizottságnak. 

Végezetül a Bizottság úgy gondolja, hogy az emberi egészség és az állatok egészségének 
védelme, valamint a környezetvédelem a kiemelt prioritások közé tartozik, és elkötelezi magát 
annak biztosítása iránt, hogy a géntechnológiával módosított vetőmagokat, élelmiszereket és 
takarmányokat csak akkor engedélyezzék, ha nem gyakorolnak káros hatást az emberi 
egészségre, az állatok egészségére vagy a környezetre. Ezzel kapcsolatban a Bizottság bízik 
az EFSA által végzett munkában, és ezt a véleményt legutóbb a tagállamok többsége és az 
Európai Parlament is kifejezésre juttatta. A Bizottság továbbra is teljesíteni fogja a világ talán 
legszigorúbb keretrendszerének végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeit, amely 
keretrendszert folyamatosan ellenőrzünk a lehetséges fejlesztések érdekében. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció

                                               
1 Lásd az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdését és 18. cikkének (4) bekezdését
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A petíció benyújtója az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tevékenységeit 
igyekszik megkérdőjelezni, különösen a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) 
tekintetében.

A Bizottság észrevételei
A Bizottság úgy véli, hogy az egészség védelme és a környezetvédelem a legfőbb prioritások 
közé tartozik, és elkötelezte magát annak biztosítása iránt, hogy a géntechnológiával 
módosított vetőmagokat, élelmiszereket és takarmányokat csak akkor engedélyezzék, ha azok 
várhatóan nem gyakorolnak káros hatást az emberi egészségre, az állatok egészségére vagy a 
környezetre.

E cél elérése érdekében az EU-ban a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozóan 
szigorú jogszabályi keret van érvényben. Ez a jogszabály, és különösen az Európai Parlament 
és a Tanács 1829/2003/EK rendelete1 és 2001/18/EK2 irányelve a termék biztonságosságát 
határozzák meg a forgalomba hozatal első számú követelményeként. Konkrétabban, mielőtt a 
Közösségen belül forgalomba hoznának egy géntechnológiával módosított szervezetet, annak 
magas szintű biztonsági értékelésen kell átesnie.

Ezt a kockázatértékelést az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), a Bizottságtól 
független tudományos ügynökség végzi el, amelyet a 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel3 hoztak létre. Az értékelés az EFSA GMO Testületének feladata, amely 
elismert tudósokból áll, akiket a vonatkozó területeken szerzett szakértelmük alapján 
választottak ki. A testületet eseti szakértők segítik, és munkája nemzetközileg elfogadott 
módszereken alapul.

E kockázatértékelés alapját illetően az EU GMSz-ekről szóló jogszabályai, az Európai 
Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve és 1829/2003/EK rendelete világosan 
meghatározza, hogy a kérelmezők kötelesek tanulmányokkal, köztük független szakértői 
értékelésnek alávetett tanulmányokkal szolgálni annak bizonyítása érdekében, hogy a GMSz-
ek nem gyakorolnak káros hatást az emberi egészségre vagy az állatok egészségére, illetve a 
környezetre. Az irányelv II. melléklete igen részletes szabályokat állapít meg a környezeti 
kockázatértékelés elvégzésére vonatkozóan4, a III. melléklet pedig a bejelentések tekintetében 
előírt információk átfogó jegyzékét tartalmazza. 

Ezeket a követelményeket a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló részletes 
EFSA iránymutatás tovább bővíti a géntechnológiával módosított növények és az ezekből 
származó élelmiszerek és takarmányok kockázatértékelése tekintetében. Az alkalmazott 
vizsgálati módszereknek vagy teljes mértékben indokoltnak kell lenniük, vagy meg kell 
egyezniük az OECD vagy az Európai Bizottság által leírt módszerekkel, és a vizsgálatokat a 
                                               
1  Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról, HL L 268., 2003.10.18. 
2  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a 
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 
90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 106., 2001.4.17. 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről 
és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról, HL L 31., 2002.2.1.

4 Ezt a 2002/623/EK határozat egészítette ki.
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helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) elveivel összhangban kell elvégezni. A petíció 
benyújtója nem azt állítja, hogy a rendszer hibás, hanem azt, hogy a kérelmezők által 
benyújtott egyes tudományos dokumentumok hibásak. Ezzel összefüggésben azt is érdemes 
megemlíteni, hogy a Bizottság egy rendeletre irányuló javaslat elkészítésén dolgozik, amely 
részletesebben meg fogja határozni az 1829/2003/EK rendelet alapján benyújtott kérelmekre 
vonatkozó követelményeket, és különösen az élelmiszer- és takarmánybiztonsági értékelés 
tekintetében benyújtandó információkra vonatkozó követelményeket. Ez a javaslat a fent 
említett EFSA iránymutatás frissítésén, valamint a tagállamokkal folytatott élénk vitákon 
alapul. Az érdekelt felekkel is konzultáltak. Az EFSA-val a közelmúltban konzultáltak e 
folyamat eredményeiről az 1829/2003/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban, és az EFSA 
válaszát közzétették internetes oldalán.
A 2001/18/EK irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott döntéshozatali 
eljárás rendelkezik az engedélyezési folyamat során beérkezett információkhoz és adatokhoz 
való széles körű nyilvános hozzáférésről, valamint biztosítja a nyilvánosság számára azt a 
lehetőséget, hogy a kockázatértékelés fényében észrevételeket tegyen a kérelmet illetően és az 
engedélyezésre vonatkozó határozat elfogadása előtt. Az engedélyezésre irányuló javaslat 
benyújtása előtt a Bizottság figyelembe veszi a nyilvánosság ezen észrevételeit. A 
nyilvánosság észrevételei nemcsak a termékhez kapcsolódó szigorúan tudományos 
szempontokat érinthetik, hanem más fontos tényezőket is, ideértve a petícióban felvetett egyes 
megfontolásokat. Mindezek az információk elérhetők az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főigazgatóság és a Környezetvédelmi Főigazgatóság internetes oldalán.
A GMSz-ekre vonatkozó dokumentációk nyilvános közzététele a fent említett jogszabályok 
titoktartási és adatvédelmi rendelkezéseire figyelemmel lehetséges. A dokumentáció bizalmas 
jellegének értékelését a Bizottság végzi el eseti határozat útján, a szóban forgó jogszabályok 
alapján, az EFSA-nak pedig tiszteletben kell tartania a Bizottság határozatát. 
Az eljárás nem akadályozza a független kutatást, ahogyan azt az EFSA által a GMSz-ek 
vonatkozásában kiadott véleményekben idézett kiterjedt nem védett szakirodalom is 
nyilvánvalóvá teszi. Sem az Európai Bizottságnak, sem az EFSA-nak nincs semmilyen 
befolyása arra, hogy a vállalatok hogyan ítélik oda a független kutatás elvégzésére vonatkozó 
szerződéseket, hasonlóan a más tevékenységi területeken fennálló helyzethez.


