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Michael Groß-Hardt német állampolgár 0807/2012 sz. petíciója az 
élelmiszerek címkézésére vonatkozóan 

1. A 0343/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a géntechnológiával módosított takarmányok és élelmiszerek, valamint 
az ezekből készült termékek egységes címkézésének bevezetését sürgeti. Úgy véli, hogy a 
közegészségügy védelme érdekében a termékekben található, géntechnológiával módosított 
összetevőkkel kapcsolatban teljes átláthatóságra kell törekedni a fogyasztók tájékoztatásában. 
Felvilágosítást kell nyújtani a takarmányok és élelmiszerek előállítása során alkalmazott 
géntechnológia egészségügyi hatásairól, és a területen végzett tudományos vizsgálatoknak 
legalább két generációt kell felölelniük. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az elégtelen 
tájékoztatás veszélyezteti az egészséghez való jogot.

A 0807/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy az élelmiszerek címkéjén nagy piros betűkkel tájékoztassák a 
vásárlókat a genetikailag módosított összetevőkről és/vagy „nanorészecskék” jelenlétéről, 
ezzel segítve elő a vásárlók megalapozott döntését. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy 
nincs elegendő bizonyíték a GMO és a nanotechnológia ártalmatlanságára, ami a rovarirtó 
szerek nagyobb mennyiségben történő használatához vezet. Ugyancsak aggodalmát fejezi ki a 
génkezelt kultúrákat termesztő földek közeléből származó GMO-mentes kultúrák lehetséges 
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szennyezettségével kapcsolatban. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a GMO-k és 
nanorészecskék jelenléte az élelmiszerekben nem kívánatos, és felesleges.

2. Elfogadhatóság

0343/2012. sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 4.
0807/2012. sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 18. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A géntechnológiával módosított szervezetekről (GMO-król)
A Bizottság határozottan elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy a géntechnológiával 
módosított élelmiszerek és takarmányok csak akkor kaphassanak engedélyt, ha nagy 
valószínűséggel nem gyakorolnak káros hatást az emberi vagy állati egészségre vagy a 
környezetre. Ennek érdekében az uniós jogszabályok jól körülhatárolt keretben szabályozzák a 
GMO-kat, elsősorban az 1829/2003/EK1 és a 2001/18/EK2 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvek révén. E keret értelmében az emberi és állati egészség, valamint a környezet 
védelme érdekében az uniós piacon történő forgalomba hozatalt megelőzően minden GMO-t 
alá kell vetni az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által a lehető legmagasabb 
színvonalon elvégzett, speciális biztonsági értékelésnek. A kockázatértékelésben a tagállamok 
is fontos szerepet játszanak.

Ki kell emelni, hogy a kérelmező által rendelkezésre bocsátott biztonsági adatokon kívül a 
kockázatértékelés elvégzése során az EFSA nyomon követi és figyelembe veszi a közzétett 
tanulmányokat. Ez az eljárás biztosítja, hogy a GMO-k biztonságára vonatkozó döntés 
meghozatalakor az EFSA valamennyi vonatkozó adatot figyelembe vegye. A Bizottság 
ezenkívül felkérheti az EFSA-t, hogy vizsgáljon meg egyes, a tudomására jutott független 
tanulmányokat, a tudományos vélemény elfogadását követően. Az egészséggel és a 
környezettel kapcsolatos potenciális kockázatok értékelése ezenkívül az engedélyezési 
eljárással nem ér véget. Miután a GMO-t engedélyezik élelmiszerként, takarmányként vagy 
termesztésre történő felhasználásra, a géntechnológiával módosított növények környezetre 
gyakorolt – akár előre nem látható – potenciális hatásait nyomon követik. A nyomon követés 
eredményeit kiértékelik, és megállapítják, hogy felül kell-e vizsgálni az engedélyezés feltételeit.

Tisztázni kell továbbá, hogy a gyomirtó szernek ellenálló, géntechnológiával módosított 
növényeket úgy alakítják ki, hogy egy adott gyomirtó szernek ellenálljanak. Ez önmagában 
nem jelenti azt, hogy a gyomirtó szernek ellenálló növényeket gyakrabban permetezik, mint a 
hagyományos növényeket. Ezenkívül az Európai Unióban nem engedélyezték egyetlen 
gyomirtó szernek ellenálló növény termesztését sem, így nincs gyakorlati tapasztalat arról, 
hogy a gyomirtó szernek ellenálló növényeknek milyen potenciális hatásaik lehetnek az 
alkalmazott gyomirtók globális mennyiségére. Rá kell mutatni ugyanakkor arra, hogy a 
termesztési célú, géntechnológiával módosított növények kockázatértékelése során a folyamat 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával 

módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelve a géntechnológiával módosított 

szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17.)
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része az egyes alkalmazott gazdálkodási módok – például a gyomirtási gyakorlatok 
megváltoztatása – környezetre gyakorolt (azonnali, késleltetett, közvetlen vagy közvetett) 
hatásának vizsgálata, és ennek eredményét az engedélyezés során figyelembe veszik. 
A Bizottság egyetért a petíció benyújtóival abban, hogy a fogyasztókat megfelelően 
tájékoztatni kell az engedélyezett GMO-k takarmányban és élelmiszerben való jelenlétéről, 
lehetővé téve, hogy tudatosan dönthessenek a vásárlásról. A GMO-kra vonatkozó 
jogszabályok már előírják a fogyasztók átfogó tájékoztatását a takarmányban és élelmiszerben 
található GMO-k jelenlétéről. Az 1829/2003/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy a 
géntechnológiával módosított szervezetekből álló, azokat tartalmazó vagy azokból előállított 
élelmiszereket és takarmányokat megfelelő címkézéssel kell ellátni. Ezt azokra a 
takarmányokra és élelmiszerekre nem kell alkalmazni, amelyek az egyes összetevők vagy az 
egyetlen összetevőből álló takarmány/élelmiszer legfeljebb 0,9 százalékos arányában olyan 
anyagot tartalmaznak, amely GMO-kat tartalmaz, azokból áll vagy állították elő, feltéve, hogy 
ez az előfordulás véletlen és technikailag elkerülhetetlen. 

A jogalkotó úgy határozott, hogy az 1829/2003/EK rendelet csak a GMO-ból előállított 
élelmiszerre és takarmányra alkalmazandó, a GMO-val előállítottakra azonban nem. A 
meghatározó kritérium az, hogy az élelmiszerben vagy a takarmányban jelen van-e a 
géntechnológiával módosított alapanyagból származó anyag. Így tehát a GMO-kkal táplált 
állatokból származó termékekre – például tojásra, húsra vagy tejtermékekre – nem 
vonatkoznak a rendeletben említett engedélyezési és címkézési követelmények ((16) 
preambulumbekezdés). A Greenpeace nem kormányzati szervezet által 2007-ben benyújtott 
petíció alapján, mely a GMO-val táplált állatokból származó termékek címkézését követelte, a 
Bizottság felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatalt (EFSA) annak tisztázására, hogy a 
transzgének vagy a transzgén termékek beépülhetnek-e az állati szövetekbe vagy az állati
termékekbe, tekintettel arra, hogy a haszonállatok gyomorbélszakaszán belül milyen sorsra jut 
a rekombináns fehérje és DNS. 

2007. július 19-én, az akkori tudományos bizonyítékok alapos áttanulmányozása után az 
EFSA egy nyilatkozatot1 tett közzé, melyben a következőket mondta ki:

 A biológiailag aktív gének és fehérjék az élelmiszerek és takarmányok közös 
összetevői, különböző mennyiségekben. Elfogyasztásuk után az állatok béltraktusában 
megfigyelhető ezek gyors lebomlása rövid DNS-ekké vagy fehérjetöredékké.

 A haszonállatokról szóló számos eddigi kísérleti tanulmány bizonyította, hogy a 
géntechnológiával módosított növényekből származó újraegyesülő DNS-szakaszok 
vagy fehérjék nem mutathatók ki a tenyészállatok (brojlercsirkék, szarvasmarhák, 
sertések vagy fürjek) szöveteiben, testnedveiben vagy az ilyen állatoktól származó 
élelmiszerekben. 

Ennek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi jogszabályi 
megközelítés fenntartása megfelelő. 

Mindazonáltal az uniós jogszabályok nem tiltják a „GMO-mentes” címkék használatát annak 
jelzésére, hogy az élelmiszer nem tartalmaz géntechnológiával módosított növényt, vagy 
előállításakor nem használtak GMO-kat, feltéve, ha az élelmiszerek címkézésére vonatkozó 
általános szabályokat (a 2000/13/EK irányelvet2) tiszteletben tartják. Számos tagállam dolgoz 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
2 Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 
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ki ilyen címkéket, és a Bizottság vizsgálatot indított, hogy jobban átlássa e címkék 
alkalmazási körét és feltételrendszerét, és felmérje, szükséges-e ezen a téren esetleg 
harmonizációra törekedni. A vizsgálat eredményét 2013 elején teszik közzé.
A Bizottság egyetért a petíció benyújtóival abban, hogy meg kell akadályozni a hagyományos 
és biogazdálkodással termesztett növények, valamint a GMO-k keveredését. Ezzel az 
aggállyal a GMO-kkal kapcsolatos jogszabályok már foglalkoznak, hiszen a 2001/18/EK 
irányelv1 26a. cikke lehetővé teszi, hogy a GMO-k hagyományos vagy biogazdálkodással 
termesztett növényekben való nem szándékos előfordulásának elkerülése érdekében a 
tagállamok intézkedéseket hozhassanak az együtt-termesztésről. A Bizottság 2010 júliusában 
ajánlást tett közzé a nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó 
iránymutatásokról2, és az Európai Együtt-termesztési Iroda (ECoB) segíti a tagállamokat ezen 
együtt-termesztési intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában.

A Bizottság tudatában van annak, hogy számos európai polgárt aggaszt a GMO-k Unióban 
történő termesztésének gondolata, és ezen aggályok mögött nem csupán biztonsági aggályok 
állnak. A Bizottság ezért 2010 júliusában rendeletre irányuló javaslatot fogadott el, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy betiltsák vagy korlátozzák a GMO-k termesztését 
területük egy részén vagy egészén, az egészségügyi és a környezeti kockázatokon kívüli 
okokra hivatkozva3. A javaslatot jelenleg tárgyalja az Európai Parlament és a Tanács.

Az élelmiszerekben található nanorészecskékről
Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló, 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet4 értelmében az előállítás, feldolgozás vagy kezelés során 
szándékosan az élelmiszerhez hozzáadott mesterséges nanoanyagoknak biztonságosaknak kell 
lenniük az uniós piacon történő forgalomba hozatalkor.
Az új élelmiszerekről szóló 258/97/EK rendelet értelmében az 1997 májusáig nem 
alkalmazott, az összetételben vagy szerkezetben számottevő változásokat előidéző gyártási 
eljárással előállított élelmiszereket és élelmiszer-összetevőket – például a mesterséges 
nanoanyagokat – az uniós piacon történő forgalomba hozatalt megelőzően tudományos 
kockázatelemzésen alapuló jóváhagyási eljárásnak kell alávetni.

A Bizottság egyetért a petíció benyújtóival abban, hogy a fogyasztókat tájékoztatni kell az 
élelmiszerek nanoanyag-tartalmáról. Ezt az igényt a 2014. december 13-án hatályba lépő, a 
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet5 is 
felismerte. Ez a rendelet kifejezetten előírja, hogy a „mesterséges nanoanyag” formájában 
jelen lévő valamennyi összetevőt egyértelműen fel kell tüntetni az összetevők felsorolásában, 
és hogy ezen összetevők neve után zárójelben fel kell tüntetni a „nano” szót6. E célból a 
rendelet szerint „mesterséges nanoanyag”: olyan mesterségesen előállított anyag, amelynek 
egy vagy több dimenziója 100 nm vagy annál kisebb méretű, vagy amelynek belső része vagy 
felülete különálló funkcionális részekből áll, amelyek közül soknak egy vagy több dimenziója 

                                                                                                                                                  
szóló 2000/13/EK irányelv, HL L 109., 2000.5.6.

1 HL L 106., 2001.4.17.
2 HL C 200., 2010.7.22., 1. o.
3 COM(2010)0375, 2010.7.13., http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
4 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
5 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.
6 Az 1169/2011/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdése,
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100 nm vagy annál kisebb méretű, beleértve a szerkezeteket, agglomerációkat vagy 
aggregátumokat, amelyek 100 nm vagy annál nagyobb méretűek lehetnek, de amelyeknek a 
nanoméretre jellemző tulajdonságaik vannak. Végezetül a jó olvashatóság kedvéért az 
élelmiszer csomagolásán vagy az ahhoz rögzített címkén feltüntetett kötelező tájékoztató 
vonatkozásában a rendelet legalább 1,2 mm-es betűméretet, illetve 80 cm2-nél kisebb 
legnagyobb felülettel rendelkező csomagolás esetén legalább 0,9 mm-es betűméretet ír elő. 

Összegzésként a Bizottság ismételten hangsúlyozni kívánja teljes elkötelezettségét annak 
biztosítása mellett, hogy a GMO-k ne jelentsenek veszélyt az egészségre és a környezetre. 
Köztudott, hogy az európai kockázatelemzés világszinten az egyik legszigorúbb ilyen eljárás. 
Az európai jogszabályok ezenkívül előírják, hogy a géntechnológiával módosított 
szervezetekből álló, azokat tartalmazó vagy azokból előállított élelmiszereket és 
takarmányokat egyértelmű címkézéssel kell ellátni. A fentiekben felsorolt intézkedések 
alapján tehát a Bizottság úgy véli, hogy a fogyasztóknak a GMO-k tekintetében a 
biztonsághoz és a teljes körű és átlátható tájékoztatáshoz való jogai teljes mértékben 
biztosítottak.
Ami a nanotechnológiát illeti, a Bizottság úgy véli, hogy az új, 1169/2011/EU rendelet átfogó 
jogi keretet hoz létre, amely kezeli a petíció benyújtói által felvetett aggályokat.


