
CM\899836HU.doc PE487.827v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

20.4.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Marie-Joëlle Chaillol francia állampolgár által benyújtott 0448/2011. számú 
petíció a géntechnológiával módosított szervezetek elterjedéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója komolyan aggódik a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) 
elterjedése miatt. Véleménye szerint a GMO-kat felhasználhatják arra, hogy „csendes” 
vírusokat juttassanak be velük az emberi genomba. A vírusokat ezután vegyi jellel lehetne 
aktivizálni, és ezzel a módszerrel egész népeken lehetne uralkodni. A petíció benyújtója 
szerint nincs garancia arra, hogy ez nem történhet meg. Továbbá a peszticidek használatában 
is nagy veszélyeket lát. Mivel az ezeket a szereket gyártó üzemek következetesen tagadják, 
hogy a peszticidek mérgezők lennének, a legrosszabbtól tart a GMO-kkal kapcsolatban is, 
amelyeket szintén ezekben az üzemekben termelik. A petíció benyújtója a nanorészecskék 
alkalmazását is hasonlóan veszélyesnek tartja. A GMO-k, peszticidek és nanorészecskék 
elterjedésének megakadályozását és az azokkal kapcsolatos kutatások leállítását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k)
A GMO-k termesztése és élelmezési, illetve takarmányozási célú felhasználása tekintetében 
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irányadó uniós szabályok célja a környezet és a fogyasztók egészségének védelme. Az első 
uniós jogi keretet az 1990-es évek elején fogadták el, amit később a géntechnológiával 
módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK 
irányelv és a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK rendelet elfogadásával erősítettek meg. E szabályozási keretben a magas szintű 
és független tudományos szakértőkből álló Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 
felelős a GMO-kkal kapcsolatos minden lehetséges kockázat értékeléséért, amit a 
legkorszerűbb tudományos eredményeket figyelembe véve végeznek. Egy adott GMO csak 
akkor engedélyezhető, ha ez az értékelés pozitív eredménnyel zárul. A GMO-k ezen 
engedélyezési eljárása az egyik legszigorúbb és legátfogóbb a világon. 

Ami azt illeti, a GMO-knak az 1990-es években történt világpiaci bevezetése óta a Bizottság 
egyetlen olyan esetről sem tud, amikor GMO-k az emberi vagy állati egészséget károsították 
volna. 
Az Európai Bizottság – a géntechnológiával módosított termékek biztonsági értékelésével és 
engedélyezésével kapcsolatos tevékenységein túlmenően – 1982 óta kutatási keretprogramjain 
keresztül több mint 130 projektet finanszírozott, amelyekben a géntechnológiával módosított 
termékek általános biológiai biztonságát vizsgálták. 500-nál több független európai és 
nemzetközi kutatócsoport végzett kutatásokat, de e kutatási projektek egyike sem állapította 
meg, hogy a GMO-k veszélyesebbek a hagyományos vagy biogazdálkodásból származó 
növényeknél. A kutatási projektek eredményeit közzétették, és azok a következő internetes 
címeken érhetők el: http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ és 
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf. 

A tudományos eredményekkel párhuzamosan a GMO-k biológiai biztonságának kérdésével 
továbbra is számos, uniós támogatású kutatási projekt foglalkozik.

A kutatási keretprogramok keretében finanszírozott egyéb projektek – a GMO-k biológiai 
biztonságának vizsgálata mellett – ahhoz is hozzájárultak, hogy jobban megértsük a biológiai 
rendszerek működését, amely tudást ma az előttünk álló súlyos globális kihívások kezelésére 
használnak. Ilyen kihívás például a HIV elleni küzdelem, amelyben a Pharma-Planta projekt1

jelentős eredményeket ért el, amelyek a jövőben elősegíthetik a fertőzés terjedésének 
megakadályozását. 

Az EU-ban a peszticidek forgalmazása és a növényvédelemben való felhasználása az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) közreműködésével végzett átfogó 
kockázatértékeléshez és szigorú engedélyezési eljáráshoz kötött.  A múltban a 91/414/EGK 
irányelv határozta meg a jogi keretet, amelynek értelmében csak olyan anyagok forgalomba 
hozatalát engedélyezték, amelyek esetében bizonyított volt, hogy használatuk nem ártalmas az 
emberi egészségre, figyelembe véve a szermaradékok által a táplálékláncra, az állati 
egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat is. 

Ezt az irányelvet később felváltotta a 1107/2009/EK rendelet, amely szigorúbb 
követelményeket tartalmaz. Előírja például, hogy különösen aggályos anyagok – úgymint a 
karciogén, mutagén, a hormonrendszert károsító és a reprodukciót károsító tulajdonságú 
anyagok – csak akkor hagyhatók jóvá, ha a humán expozíció elhanyagolható mértékű. 
Emellett létrehoz egy mechanizmust az erőteljesebben mérgező hatású peszticidek 

                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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biztonságosabb alternatívákkal (többek között nem vegyi jellegű módszerekkel) való 
felváltására.

Nanorészecskék

A nanorészecskéket rendszerint 1–100nm közötti méretű részecskeként határozzák meg. A 
nanorészecskék előfordulnak természetes formában a környezetben, létrejöhetnek emberi 
tevékenység akaratlan következményeként vagy célirányos tevékenység eredményeként. 
Rendkívül sokféle termék tartalmaz nanorészecskéket, az emulzióktól és természetes 
anyagoktól kezdve nagyon összetett gyógyszerekig, vagy évtizedek óta a piacon lévő festék-
alapanyagoktól új fejlesztésű, környezetvédelmi célokat szolgáló (helyreállítás, 
energiamegtakarítás stb.) anyagokig.
A nanotechnológia például lehetővé tette krónikus betegségek korai felismerését és javította a 
hallást és a látást segítő eszközök hatékonyságát, ami jobb életminőséget tesz lehetővé az 
idősek számára. A NANOEAR projekt terápiákat fejlesztett ki a belső fül rendellenességeire, 
olyan nanorészecskék alkalmazásával, amelyek célzottak, biológiailag lebomlók és 
követhetők, ezenkívül képesek a kontrollált hatóanyag-kibocsátásra, ezzel forradalmasítva a 
belső füllel kapcsolatos problémák kezelését. Az energetika terén a nanotechnológiát 
fokozottan energiahatékony akkumulátorok és üzemanyagcellák, valamint olyan könnyű 
gépjárművek kifejlesztésére használják, amelyek közelebb visznek az alacsony 
szénkibocsátású közlekedési rendszer megvalósítása felé.

Az elmúlt években a nanotechnológia biztonságos és felelősségteljes fejlesztése volt a cél.  
Ezért 2004 óta körülbelül 40 nanobiztonsági projekt részesült támogatásban, ami összesen 
185 millió euró beruházást jelent (ebből 130 millió eurót a 6. és a 7. kutatási keretprogram 
költségvetéséből biztosítottak). Ez idáig nem merült fel olyan meggyőző erejű bizonyíték arra 
vonatkozóan, hogy a nanorészecskék általában véve veszélyesebbek lennének a meglévő 
termékeknél. Mindazonáltal továbbra is szükség van kutatásokra annak megállapításához, 
hogy vannak-e esetlegesen veszélyes nanorészecskék, milyen mértékű a humán és a 
környezeti expozíció, és miként lehet kontrollálni a nanorészecskékkel kapcsolatos 
kockázatokat. E projektek tudományos eredményei tudományos publikációkból és a 
nanobiztonsággal foglalkozó klaszterbe tartozó projekteket bemutató dokumentumból 
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html) 
mindenki által megismerhetők.

Az Európai Bizottság koherens szabályozási megközelítést alkalmaz, amelynek célja annak 
folyamatos felülvizsgálata, hogy a nanoanyagokra mennyiben terjednek ki a meglévő 
jogszabályok. A Bizottság közölni fogja, hogy a kell-e, és ha igen, miként kell módosítani a 
végrehajtást a legújabb validált tudományos eredményeknek megfelelően. 

Következtetés
A GMO-ra vonatkozó, jelenlegi uniós engedélyezési jogi keretet a legszigorúbbnak és a 
leginkább átfogónak tartják a világon, a GMO-k kockázatértékelése tekintetében 
alkalmazandó szabályokkal és eljárásokkal együtt. A biológiai biztonsággal kapcsolatos, az 
EU által az elmúlt 25 évben finanszírozott kutatások nem bizonyították, hogy a GMO-k 
veszélyesebbek lennének a hagyományos vagy biogazdálkodásból származó terményeknél. 
Végül, néhány rendkívüli példa jól szemlélteti azokat a kimagasló előnyöket, amelyeket 
bizonyos körülmények között a GMO-t biztosíthatnának. 
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Ami a mesterségesen előállított nanorészecskéket és nanoanyagokat illeti, az ezeket 
felhasználó új technológiák lényegüket tekintve az általuk a társadalom számára nyújtott új 
előnyökhöz kapcsolódnak, de mint minden új technológia esetén, ezek tekintetében is 
megfelelően foglalkozni kell minden lehetséges kockázattal. A jelenleg követett 
kockázatértékelő módszer célja annak biztosítása, hogy hatékony óvintézkedéseket 
dolgozzanak ki az új technológiák kockázataival szemben, és elkerüljék azt a helyzetet, hogy 
innovatív fogyasztási cikkek és mesterségesen előállított termékek előre nem látott és káros 
következményeivel kelljen szembenézni. 


