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Tárgy: Carola Twardella, német állampolgár által benyújtott 0305/2010. számú 
petíció a géntechnológiával módosított burgonya BASF vállalat általi nagy 
mennyiségben történő elültetésének engedélyezésére, valamint a 
géntechnológiával módosított kukorica a Monsanto vállalat általi 
értékesítésére vonatkozó parlamenti határozat felülvizsgálatával 
kapcsolatban a Parlamenthez intézett ajánlásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) általános 
hasznosításával összefüggésben ismert fenntartásokra hivatkozva arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy gondolja újra a géntechnológiával módosított burgonya- és kukoricafajták 
engedélyezésére vonatkozó határozatát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció első szempontja az Amflora burgonya termesztésének engedélyezéséhez 
kapcsolódik.
Annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az Amflora burgonya engedélyezésével 
kapcsolatos fő szempontokról, a Bizottság március 2-án közzétette a „Kérdések és válaszok a 
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géntechnológiával módosított szervezetekről (GMO)” című dokumentumot1. E 
dokumentumban a Bizottság a következőkkel indokolja döntését:

„Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2006 februárjában adott ki kedvező 
véleményt eme keményítőburgonya termesztéséről. E vélemény megerősítette Svédország 
2004-es támogató véleményét. Időközben a Bizottság igen gondosan és komolyan 
megvizsgálta a helyzetet. A Bizottság 2008. május 8-i testületi ülésén úgy döntött, hogy új 
véleményt kér az EFSA-tól. A cél az volt, hogy új és határozott véleményt kapjon az 
antibiotikum-rezisztens jelzőgénről (ARM). A testület azt is jelezte, hogy ha az EFSA új 
véleménye kedvező, a határozatokat ennek megfelelően kell majd meghozni.
2009. június 11-én az EFSA az EMEA és az ECDC tudósaival együttműködve új támogató 
véleményt adott ki. Amikor e vélemény elemzését lezárták, a Bizottság már abban az átmeneti 
időszakban volt, amely a Lisszaboni Szerződés késedelmes végrehajtása miatt alakult ki. 
Ezért úgy döntöttek, hogy helyénvalóbb lenne akkor folytatni ezt az engedélyezési eljárást, 
amikor az új testület irányítása alatt visszatérnek a rendes ügymenethez.
Mivel az ügyet igen alaposan megvizsgálták, és jelenleg nincsenek további vizsgálatot 
érdemlő új tudományos kérdések, továbbá az egybehangzó tudományos véleményeket 
figyelembe véve immár folytatni lehet a szóban forgó engedélyezési eljárást. Ez egyúttal 
összhangban áll a felelős innováció elvével.”

Az Amflora burgonya termesztési engedélye (a 2010/135/EU határozat) további 
kockázatkezelési és nyomon követési intézkedéseket állapít meg annak biztosítása érdekében, 
hogy szoros figyelemmel kísérik és kezelik a környezetre gyakorolt potenciálisan káros 
hatásokat. 

E petícióval kapcsolatban azt is érdemes megemlíteni, hogy a Bizottságnak már lehetősége 
nyílt tájékoztatni a Parlamentet ezen engedélyek különböző szempontjairól, amikor választ
adott több parlamenti kérdésre (lásd különösen az 1956/10. és 2754/10. sz. írásbeli választ 
igénylő kérdésre adott válaszokat).

A petíció második szempontja a Monsanto vállalat géntechnológiával módosított 
kukoricájához kapcsolódik.

Érdemes tisztázni, hogy a petícióban közvetített információval ellentétben az EU-ban jelenleg 
egyetlen kereskedelmi célra szánt géntechnológiával módosított kukoricát termesztenek, ez 
pedig „MON 810” elnevezésű géntechnológiával módosított kukorica. A géntechnológiai 
módosítás célja, hogy az európai kukoricamollyal szemben védje a növényt, és nincs 
kapcsolatban a „Round Up” elnevezésű gyomirtóval szembeni rezisztenciával.
Az eljárást 1998-ban engedélyezték, és napjainkra e géntechnológiával módosított kukorica 
több 150 különböző fajtáját vették nyilvántartásba az EU közös fajtajegyzékében. Ezen 
fajtákat különböző magtermesztő vállalatok jegyzik. E tájékoztatás azt mutatja, hogy a 
magtermesztő vállalatok igenis hagyományos nemesítéssel érik el a genetikai módosítást a 
különböző fajtákban, amelyeket hozzáigazítják azon régiók eltérő mezőgazdasági 
feltételeihez, ahol őket termesztik.
2009-ben a MON 810 kukoricát 5 tagállamban termesztették: Spanyolországban, a Cseh 
Köztársaságban, Romániában, Portugáliában és Szlovákiában. Spanyolországban található az 

                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&ag
ed=0&language=DE&guiLanguage=fr
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EU összes olyan területének 80%-a, amelyet a MON 810 termesztésére használnak (kb. 
100 000 ha). Ezzel szemben 6 tagállam (Ausztria, Magyarország, Franciaország, 
Görögország, Németország és Luxemburg) védintézkedéseket fogadott el, és megtiltotta a 
MON 810 géntechnológiával módosított kukorica termesztését saját területén.
Az uniós engedély megújításának eljárása jelenleg is folyamatban van. Az EFSA kedvező 
véleményt fogadott el 2009 augusztusában, a Bizottság pedig a komitológiai eljárással 
összhangban a következő lépéseket fontolgatja.
A petíció harmadik szempontja azokkal a negatív hatásokkal foglalkozik, amelyeket a GMO-
k termesztése fejthet ki a hagyományos vagy biogazdálkodásra.
Az uniós politika egyik kulcsfontosságú mozzanata, hogy biztosítania kell a fogyasztók és 
termelők számára a hagyományos termelés, a biogazdálkodás és a GM-termesztés közötti 
választás lehetőségét. Ezt szemléltette a Bizottság nemrégiben, 2010. július 13-án elfogadott 
ajánlása a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti nem 
szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések 
kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról1.
Az említett ajánlás 1.1. pontja felvázolja a Bizottságnak az ügyben alkotott véleményét:

„A GMO-k EU-ban történő termesztése kihat a mezőgazdasági termelés szervezésére. 
Egyrészről a géntechnológiával módosított (GM) növények nem géntechnológiával 
módosított (hagyományos és biogazdálkodással termesztett) növények közötti, nem szándékos 
előfordulásának lehetősége felveti azt a kérdést, hogy miként biztosítható a különféle 
termesztési típusokra irányuló termelői választás. Főszabályként a mezőgazdasági 
termelőknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy az általuk választott típusú – akár GM, akár 
hagyományos vagy biogazdálkodással termesztett – mezőgazdasági növényeket 
termeszthessék. Ezt a lehetőséget össze kell kapcsolni egyes mezőgazdasági termelők és piaci 
szereplők arra irányuló óhajával, hogy növényeikben a lehető legalacsonyabb mértékben 
forduljanak elő GMO-k.

Másrészről ez a kérdés a fogyasztói választáshoz is kapcsolódik. Ahhoz, hogy az európai 
fogyasztók számára biztosított legyen a választás lehetősége a géntechnológiával módosított 
és a géntechnológiával nem módosított élelmiszerek között, nemcsak megfelelően működő 
nyomon követhetőségi és címkézési rendszerre van szükség, hanem egy olyan mezőgazdasági 
ágazatra is, amely különféle termékeket tud nyújtani. Az élelmiszeriparnak a magas szintű 
fogyasztói választás biztosítására irányuló képessége együtt jár a mezőgazdasági ágazatnak a 
különböző termesztési rendszerek fenntartására irányuló képességével.
A GMO-k uniós jogszabályokban meghatározott megengedett határértéken felüli esetleges 
előfordulása azt eredményezi, hogy a nem GMO növénynek szánt növényt GMO-kat 
tartalmazó növényként kell címkézni2. Ez – a géntechnológiával módosított növények 
alacsonyabb piaci ára vagy az annak eladásával kapcsolatos nehézségek miatt – jövedelem-
kieséshez vezethet. Ezen túlmenően többletköltségek merülhetnek fel a mezőgazdasági 
                                               
1 HL C 200., 2010.7.22.., 1. o. 
2 Az 1829/2003/EK rendelet 12. és 24. cikkével összhangban a címkézési 
kötelezettséget nem kell alkalmazni azokra az élelmiszerekre illetve takarmányokra, amelyek 
i. az egyes összetevők; vagy ii. az egyetlen összetevőből álló élelmiszer; vagy iii. a takarmány 
vagy a takarmány-összetevők legfeljebb 0,9 %-os arányában olyan anyagot tartalmaznak, 
amely GMO-kat tartalmaz, azokból áll vagy állították elő, feltéve, hogy ez az előfordulás 
véletlen és technikailag elkerülhetetlen.



PE448.741v01-00 4/5 CM\829554HU.doc

HU

termelőknél akkor, ha a géntechnológiával módosított és géntechnológiával nem módosított 
kultúrák közötti keveredés minimalizálása érdekében ellenőrző rendszereket és intézkedéseket 
kell elfogadniuk.
A meghatározott mezőgazdasági termékek – mint például biogazdálkodással termesztett 
termékek – termelőinél jelentkező esetleges jövedelem-kiesés nem feltétlenül korlátozódik az 
uniós jogszabályokban 0,9 %-ban meghatározott címkézési határértékek túllépésére. Bizonyos 
esetekben, illetve a piaci kereslettől és a vonatkozó nemzeti rendelkezésektől függően 
(néhány tagállam például a „GM-mentes” címkézés különböző típusaira nemzeti 
szabványokat dolgozott ki), a GMO-k nyomainak egyes élelmiszernövények között – akár 0,9 
% alatti mennyiségben – való előfordulása gazdasági károkat okozhat azoknak a gazdasági 
szereplőknek, akik GMO-kat nem tartalmazóként kívánják azokat értékesíteni.
A GMO-k keveredése ráadásul specifikus hatásokkal jár a meghatározott termékek termelőire 
– például a biogazdálkodással foglalkozó mezőgazdasági termelőkre1 –, ily módon érintve a 
végső fogyasztót is2. Mivel az ilyen termesztés gyakran költségesebb, a kapcsolódó 
ártámogatások biztosítása érdekében a GMO-k előfordulásának elkerülésére irányuló, 
szigorúbb elkülönítési intézkedésekre lehet szükség. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a 
helyi korlátok és jellemzők e meghatározott elkülönítési szükségleteket túlságosan 
megnehezítik és költségessé teszik ahhoz, hogy azoknak néhány földrajzi terület hatékonyan 
eleget tudjon tenni.
Ennélfogva el kell ismerni, hogy a tagállamoknak elegendően rugalmas fellépést kell 
biztosítani a GMO-termesztés vonatkozásában meglévő regionális és nemzeti szükségleteik 
figyelembevételéhez annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb mértékben forduljanak 
elő GMO-k a biogazdálkodással termesztett és egyéb növények között, amikor az elégséges 
tisztasági szintek más eszközökkel nem érhetők el.”

Következtetések
A Bizottság először is meg kívánja ismételni, hogy az egészség- és környezetvédelmet a 
legfontosabb prioritások egyikének tekinti, és elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy a 
géntechnológiával módosított vetőmagokat, élelmiszereket és takarmányokat csak átfogó és 
alapos kockázatelemzés után engedélyezzék, amely alapján azt a következtetést lehet levonni, 
hogy azok várhatóan nem gyakorolnak káros hatást az emberek és az állatok egészségére, 
illetve a környezetre. Az uniós jogszabályok nyomon követési és egyéb kockázatkezelési 
követelményeket is bevezettek annak biztosítása érdekében, hogy egy GMO forgalomba 
hozatala után megfelelően azonosítsák és kezeljék az emberi egészséget és a környezetet 
érintő potenciálisan kedvezőtlen hatásokat.

2010. július 13-án a Bizottság új uniós megközelítést vezetett be a GMO-k termesztésével 
kapcsolatban, mégpedig egy jogalkotási javaslat formájában, amely összekapcsolja az EU 

                                               
1 Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK 
rendelet 9. cikkével összhangban az ökológiai termelés során GMO-k nem használhatók 
többek között vetőmagként, élelmiszerként vagy takarmányként (9. cikk (1) bekezdés). A cél 
az, hogy az ökológiai termékekben a lehető legalacsonyabb legyen a GMO-k előfordulása 
(lásd a (10) preambulumbekezdést).
2 A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a hagyományos, az 
ökológiai és a géntechnológiával módosított növények együtt-termesztéséről (COM(2009) 
153). 
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tudományos megalapozottságú engedélyezési rendszerét a tagállamok arra vonatkozó szabad 
döntésével, hogy engedélyezik-e a GMO-k termesztését saját területükön. Ezen új 
megközelítés egyik fő eleme egy új ajánlás, amely elismeri annak szükségességét, hogy a 
fogyasztók és a termelők választhassanak a hagyományos és biogazdálkodás, valamint a GM-
termesztés között. 
A Bizottság a továbbiakban is törekedni fog a GMO-termesztés értékelésének és nyomon 
követésének javítására az elkövetkező hónapokban és években. A Bizottság hamarosan 
elkezdi a munkát a tagállamokkal, hogy a felülvizsgált EFSA-iránymutatások alapján javítsa a 
környezetbiztonsági értékelést; az iránymutatásokat várhatóan 2010 novemberében teszik 
közzé. A Bizottság azt is elemzi, hogy miként tudja tovább erősíteni a GMO-növények 
forgalomba hozatal utáni környezeti nyomon követését.


