
CM\824545HU.doc PE423.665v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

12.7.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A John Brian, brit állampolgár által benyújtott 0813/2008. számú petíció a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekkel kapcsolatos kérelmek 
elbírálásával összefüggésben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(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 
helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) elveivel összhangban kell elvégezni. A petíció 
                                               
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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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.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. július 12.

A petíció benyújtója legutóbbi levelében csalódottságának és elégedetlenségének adott hangot 
a Bizottság petícióval kapcsolatos eddigi észrevételeivel kapcsolatban, és az ügyet 9 külön 
pontban foglalta össze.

A Bizottság elsőként meg kívánja ismételni, hogy az egészség- és környezetvédelmet a 
legfontosabb prioritásnak tekinti, és elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy a 
géntechnológiával módosított vetőmagokat, élelmiszereket és takarmányokat csak abban az 
esetben engedélyezzék, ha azok nincsenek káros hatással az emberek és az állatok 
egészségére, illetve a környezetre. Az e petícióval kapcsolatos korábbi válaszának 
kiegészítéseképpen az alábbiakban további információkkal szolgál.
1., 2., 3., 6. és 7. pont:  A Bizottság fenntartja, hogy a GMO-kkal kapcsolatos biztonsági 
értékelést a legszigorúbb előírásoknak megfelelően végzik. Ez különösen magától értetődő, ha 
a GMO-kkal kapcsolatos biztonsági értékelésre vonatkozó követelményeket nemzetközi 
szinten, például az élelmiszerbiztonsági szempontokra vonatkozó élelmiszerkönyv keretében 
vitatják meg. A petícióban közöltekkel ellentétben a lehetséges tartós vagy hosszú távú 
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hatások értékelése a géntechnológiával módosított élelmiszerekkel és takarmányokkal 
kapcsolatos kockázatértékelés részét képezi, ahogy az különösen az EFSA jelenlegi 
iránymutatása IV. fejezetének 3. pontjában is szerepel.1

A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezésére vonatkozó 
bizottsági rendelet kidolgozása az egyik olyan intézkedés, amelyről a Bizottság 2006. 
áprilisában döntött az engedélyezési eljárások javítása céljából. Ebből a célból az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) arra kérték, hogy frissítse a jelenlegi iránymutatását, 
amely alapul fog szolgálni a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 
értékelésével kapcsolatos jogi szöveg kidolgozásánál, és még inkább annak tisztázásánál, 
hogy a kérelmezőknek milyen előírásokat és eljárásokat kell alkalmazniuk a tudományos 
kutatások végrehajtása, egy jobb struktúra biztosítása, valamint a biztonsági értékelés egyes 
szakaszaiban a világos célkitűzések és következtetések meghatározása érdekében. 

E folyamat átláthatóságát az a tény biztosította, hogy az EFSA nyilvános konzultációkat 
tartott az említett iránymutatás felülvizsgálata során, illetve hogy a Bizottság Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága konzultált a Bizottság által létrehozott élelmiszerlánccal, 
valamint az állat- és növényegészségüggyel foglalkozó tanácsadó csoporttal, ami közelebb 
hozza egymáshoz a fő érdekelteket, köztük a mezőgazdasági termelőket, az élelmiszeripari 
szereplőket, a kiskereskedőket, a fogyasztóvédelmi szervezeteket és az élelmiszerbiztonsági 
politikával kapcsolatban tanácsra váró egyéb szereplőket.

Az EFSA létrehozásáról szóló 178/2002/EK rendelettel2 összhangban az EFSA feladatai közé 
tartozik, hogy tudományos és technikai segítséget nyújtson a Bizottság számára. Ennélfogva 
általános gyakorlat, hogy az EFSA segítséget nyújt és tudományos szakvéleményt ad, ha a 
Bizottság az élelmiszerbiztonság különböző területein – így a GMO-k terén is – jogszabályok 
előkészítésével foglalkozik. Befejezésül egy megjegyzés: a Bizottság hangsúlyozza, hogy az 
EFSA egy független szervezet. 

A 2010 januárjában az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről (SPS) 
(hivatkozás szám: G/SPS/N/EEC/369), valamint a kereskedelem technikai akadályairól (TBT) 
(hivatkozási szám: G/TBT/N/EEC/304) szóló megállapodásban bejelentett bizottsági 
rendelettervezet az EFSA által végzett fent említett felülvizsgálaton, valamint az 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében a tagállamokkal folytatott 
átfogó megbeszéléseken alapul. Az e bizottság keretében folytatott megbeszélések még 
mindig tartanak, azonban a bizottsági rendelettervezetet most már hamarosan be lehet 
nyújtani véleményezésre, ami a komitológiai eljárás keretében történő elfogadás első lépését 
jelenti.

A munkacsoport tagjainak kijelölése teljes mértékben az EFSA feladata, amelybe a 
Bizottságot nem vonják be. Szigorú eljárás van érvényben, hogy biztosítsák a függetlenséget 
és az érdekellentétek elkerülését. Ugyanezek a rendelkezések vonatkoznak az EFSA 
tudományos személyzetére is.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
2 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
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4. pont: A génmódosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendelet1

értelmében a kérelmezők kötelesek tanulmányokat, ezen belül is – ha rendelkezésre áll –
független és felülvizsgált tanulmányokat benyújtani, amelyek igazolják, hogy a GMO-k 
nincsenek káros hatással az emberi és az állati egészségre, illetve a környezetre. Ezenfelül az 
EFSA iránymutatásával és a rendelettervezettel összhangban az alkalmazott vizsgálati 
módszereknek vagy teljes mértékben indokoltnak kell lenniük, vagy meg kell egyezniük az 
OECD vagy az Európai Bizottság által meghatározott módszerekkel, valamint a vizsgálatokat 
a helyes laboratóriumi gyakorlat elveivel összhangban kell elvégezni.

5. pont: Az EFSA által adott vélemények a GMO jellemzéséből és az elvégzett különböző 
vizsgálatokból levezetett okfejtést és a biztonsággal kapcsolatos következtetéseit 
tartalmazzák. Bizonyos körülmények esetén a toxikológiai vizsgálatokhoz 
proteinkiegészítőket kell használni, mert a növényből nem lehet kellő mennyiségű proteint 
kinyerni. Ilyen körülmények esetén az EFSA azt is mérlegeli, hogy a proteinkiegészítő 
elfogadható-e a biztonsági értékelés szempontjából (azaz ha nem azonos proteint használnak, 
akkor a proteinkiegészítő és a növény által termelt protein közötti különbség meghatározó-e 
biztonsági szempontból).

8. pont: Az 1829/2003/EK rendelet értelmében a Bizottság feladata eldönteni, hogy a 
kérelmező óhaja szerint bizalmasként kezelendő információk közül valójában melyeknek
lehet ezt a státuszt biztosítani. A bizalmas információkról hozott döntésekkel kapcsolatban a 
Bizottsághoz még nem érkezett hivatalos panasz. A gyakorlatban korlátozott azoknak az 
információknak a száma, amelyek bizalmasnak tekintendők, és – például – az összetevők 
elemzéséből vagy a toxikológiai vizsgálatokból származó eredmények soha nem kapnak 
bizalmas státuszt.

Független hatóságként teljes egészében az EFSA feladata meghatározni annak a módját, hogy 
miként biztosít hozzáférést a dokumentumokhoz. Az EFSA biztonsági okokból egy általa 
adott jelszóval és egy meghatározott időtartamra biztosít hozzáférést, ami megfelel az ezzel 
kapcsolatos jogszabályi követelményeknek. A Bizottság hangsúlyozza, hogy ez a módszer 
lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy kikeresse az információkat, majd ezt követően 
egy meghatározott időn belül konzultálon a hatósággal.

9. pont: A Bizottság megismétli, hogy – csakúgy, mint más területeken – sem az Európai 
Bizottság, sem az EFSA nincs befolyással arra, hogy a vállalatok hogyan szerződnek a 
független kutatások elvégzésére. A génmódosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet meghatározza az engedély 
megszerzéséhez teljesítendő követelményeket.

Ezzel a témával foglalkozott az Európai Parlament E-1672/09. számú, írásbeli választ igénylő 
kérdése is. A Bizottság 2009. szeptember 10-i kiegészítő válaszának ezzel kapcsolatos része 
így hangzik:

Az EU-ban a biotechnológiai találmányok jogi oltalmát a 98/44/EK irányelv2 szabályozza. 

                                               
1 HL L 268., 2003.10.18., 268 o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 98/44/EK irányelve (1998. július 6.) a biotechnológiai találmányok jogi 
oltalmáról, HL L 213., 1998.7.30.
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Csakúgy, mint minden egyéb technológiai területen, az új, feltalálói tevékenységen alapuló és 
iparilag alkalmazható biotechnológiai találmányok is szabadalmaztathatók. Ugyanez 
vonatkozik a biológiai anyagokból álló vagy azokat tartalmazó termékekre, valamint az olyan 
eljárásokra is, amelynek révén biológiai anyagot állítanak elő, dolgoznak fel vagy 
alkalmaznak1. Következésképpen abban az esetben, ha egy géntechnológiával módosított 
növényi anyagot szabadalmaztatnak, a szabadalom jogosultja korlátozhatja a 
szabadalmaztatott genetikai anyag alkalmazását a szabadalomból eredő egyedi jogok alapján. 

A biotechnológiai iparban, csakúgy, mint más területeken, az iparági szereplők szerződéses 
megállapodásokat kötnek a kutatókkal (általában „anyagátadási megállapodás” néven) 
kutatások elvégzése céljából, miközben biztosítják a szellemi tulajdonjogok védelmét. Ezek a 
megállapodások vállalatonként és témánként változhatnak, és e megállapodások kidolgozása 
és megtárgyalása többnyire eseti alapon történik. A Bizottsághoz még semmilyen panasz 
érkezett sem a kutatóktól, sem az egyéb uniós érdekelt felektől e megállapodások 
jogszerűségét illetően. A kockázatértékelési tanulmányokkal kapcsolatos kutatási projekteket 
és a GMO-kra irányuló egyéb tudományos kutatásokat az EU keretprogramjai keretében 
finanszírozták, amelyek eredményeiről készült válogatás nyilvánosan megtekinthető a 
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ internetes oldalon. Az említett és az egyéb 
projektekről további részletes információk találhatók a http://cordis.europa.eu/home_en.html
internetes oldalon.

A GMO-k engedélyezéséről szóló uniós jogszabállyal2 összhangban a környezeti 
kockázatértékelést a bejelentő végzi el, majd az illetékes hatóságok és az EFSA is elvégzik. 
Az értékelés a 2001/18/EK irányelv III. mellékletében előírt, a bejelentő által összegyűjtendő 
és benyújtandó adatokon alapul. Az illetékes hatóságok és az EFSA az irányelv II. 
mellékletében rögzített alapelvekkel összhangban értékeli ezeket az adatokat, illetve minden 
más, ezzel kapcsolatban tudomására jutott adatot. Ezt az értékelést a rendelkezésre álló 
tudományos szakirodalom és tanulmányok alapján végzik el, függetlenül attól, hogy ki 
finanszírozta azokat vagy ki adott megbízást azok elkészítésére. A géntechnológiával 
módosított szervezetekről szóló jogszabályok semmilyen követelményt nem tartalmaznak arra 
vonatkozóan, hogy különbséget tegyenek a „független” és a „nem független” tanulmányok 
között. Ezek az eljárások és alapelvek vonatkoznak a Bt11 és az 1507 vonalú kukorica 
értékelésére, illetve minden egyéb GMO engedélyezésére is. 

Általános háttérként az Unió-szerte érvényes ipari tulajdonjogok odaítéléséről gondoskodó 
közösségi növényfajta-oltalmi (CPVR) rendszer korlátozásokat határoz meg az ilyen 
felhasználási jogok hatályát illetően. Konkrétabban, jóllehet kereskedelmi célból a jogosult 
tetszése szerint rendelkezik a saját növényfajtáival, a jogosult közösségi növényfajta-oltalmi 
jogai nem terjedhetnek ki a magánjellegű, nem kereskedelmi célú tevékenységekre, a kísérleti 
célú tevékenységekre és végezetül a más fajták nemesítésére vagy felfedezésére és 
kifejlesztésére irányuló tevékenységekre3. Ezenfelül a közösségi növényfajta-oltalmi rendszer 
biztosítja annak lehetőségét, hogy bizonyos körülmények között közérdekből, többek között a 
                                               
1 A 98/44/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése.
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 268., 2003.10.18.
3 A közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 
1994.9.1.) 15. cikke
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tudományos kutatások előmozdítása (pl. a tökéletesített fajták folyamatos nemesítésére 
irányuló ösztönzés fenntartása) céljából kötelező hasznosítási jogot biztosítsanak1. 
Következésképpen a fent említettek értelmében a szabadalmaztatott genetikai anyagra 
vonatkozó tényleges szabadalomból eredő korlátozások kiterjedhetnek a géntechnológiával 
módosított növényekkel kapcsolatos kutatásokra, és a szabadalom jogosultja korlátozhatja az 
ilyen anyagok felhasználását. Ráadásul a kutatási korlátozások nem a szellemi tulajdonjogok 
rendszeréhez kapcsolódnak, hanem a kutatók által önként aláírt megállapodások 
rendelkezéseihez. 

A Bizottság folytatni fogja az ügy kivizsgálását és információkat fog gyűjteni a 
biotechnológiai kutatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban.

E tekintetben további részletekkel szolgál majd a 2001/18/EK irányelv értékelése, amelyről a 
végleges jelentést idén nyáron fogják közzétenni.

                                               
1  A közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 
1994.9.1.) 29. cikke


