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B9-0107/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYN-
ØØØJG-2) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről
(D061869/04 – 2019/2830(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) kukoricát 
tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló 
bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D061869/04),

– tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és 
különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottságban tartott 2019. április 30-i szavazásra, melynek 
eredményeként az nem nyilvánított véleményt, és a Fellebbviteli Bizottság 2019. június 
5-i szavazására, mely szintén nem nyilvánított véleményt,

– tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 13. 
cikkére2,

– tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2018. október 17-én 
elfogadott és 2018. november 14-én közzétett véleményre3,

– tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) engedélyezését 
kifogásoló korábbi állásfoglalásaira4,

– tekintettel eljárási szabályzata 112. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
állásfoglalásra irányuló indítványára,

1 HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
2 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
3 Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import 
and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (Tudományos szakvélemény a géntechnológiával 
módosított MZHG0JG fajtájú kukorica élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő 
forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, 1829/2003/EK rendelet szerinti kérelméről; 
kérelem: EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133). EFSA Journal 2018. november 14., 16(11):5469 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469
4 A 8. parlamenti ciklusban az Európai Parlament 36 olyan állásfoglalást fogadott el, amelyben kifogást emelt a 
géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésével szemben.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469
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A. mivel 2016. szeptember 1-jén a Syngenta Crop Protection AG vállalat nevében a 
Syngenta Crop Protection NV/SA vállalkozás az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. 
cikkével összhangban kérelmet nyújtott be Németország illetékes nemzeti hatóságához 
a géntechnológiával módosított MZHG0JG kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból 
előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára 
vonatkozóan; mivel a kérelem a géntechnológiával módosított MZHG0JG fajtájú 
kukoricát tartalmazó vagy abból álló olyan termékek forgalomba hozatalára is kiterjedt, 
amelyeket – a termesztés kivételével – nem élelmezési vagy takarmányozási 
felhasználásra szánnak;

B. mivel az EFSA 2018. október 17-én kedvező véleményt adott, amelyet 2018. november 
14-én tettek közzé5;

C. mivel az 1829/2003/EK rendelet kimondja, hogy a géntechnológiával módosított 
élelmiszer vagy takarmány nem lehet káros hatással az emberi egészségre, az állati 
egészségre vagy a környezetre, és megköveteli, hogy a Bizottság határozatának 
megszövegezése során figyelembe vegye az uniós jog minden vonatkozó rendelkezését 
és a szóban forgó ügyre vonatkozó egyéb jogszerű tényezőket is;

D. mivel az MZHG0JG kukoricát ellenállóvá tették a glifozátalapú, valamint az 
ammóniumalapú gyomirtókkal szemben6;

E. mivel a tagállamok a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikus 
észrevételt nyújtottak be az EFSA-nak7; mivel a legkritikusabb megjegyzések a 
toxikológiai értékelésre, az összehasonlító elemzésre és a környezeti 
kockázatértékelésre vonatkoznak; mivel számos tagállam úgy vélte, hogy a toxikológiai 
adatok elégtelenek és megbízhatatlanok, különösen a glifozát- és a glufozinátmaradék 
szintjei tekintetében; mivel az egyik megjegyzés arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
összehasonlító elemzés kimutatta, hogy a növényi sejtfalak fontos részét képező 
ferulinsav tekintetében nem áll fenn ekvivalencia az MZHG0JG fajtájú kukorica és a 
referenciaváltozatok között, ami a gyomirtó szerek fokozott felhalmozódásához 
vezethet;

F. mivel egy független tanulmány8 arra a következtetésre jutott, hogy az EFSA által 
végzett kockázatértékelés a jelenlegi formájában nem elfogadható, mivel nem értékeli 
megfelelően a toxicitást, különösen a két transzgén és a kiegészítő gyomirtó szerek és 

5 Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import 
and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (Tudományos szakvélemény a géntechnológiával 
módosított MZHG0JG fajtájú kukorica élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő 
forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, 1829/2003/EK rendelet szerinti kérelméről; 
kérelem: EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133). EFSA Journal 2018. november 14., 16(11):5469 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469
6 Az EFSA véleménye, 7–8. o. 
7 Keresés: Maize MZHG0JG: EFSA-Q-2018-00810 a 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2 linken
8 A Tesbiotech észrevétele az EFSA-GMO-DE-2016-133 számú, a Syngenta vállalat géntechnológiával 
módosított MZHG0JG fajtájú kukoricájának élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő 
forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, 1829/2003/EK rendelet szerinti kérelméről 
szóló szakvéleményhez, 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf
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azok metabolitjai lehetséges halmozott hatásait illetően; mivel a tanulmány 
megkérdőjelezi a 90 napos takarmányozási vizsgálat adatainak megbízhatóságát, 
továbbá azt a következtetést vonja le, hogy az EFSA környezeti kockázatértékelése nem 
fogadható el, mivel nem veszi figyelembe az MZHG0JG fajtájú kukorica és a kukorica 
vadon élő rokona, a teosinte közötti génátvitel útján terjedő transzgének kockázatát 
abban az esetben, ha életképes MZHG0JG kukorica növényi anyag jelenne meg a 
környezetben;

Kiegészítő gyomirtó szerek

G. mivel kimutatták, hogy a gyomirtó szernek ellenálló, géntechnológiával módosított 
növények alkalmazása következtében nagyobb arányban használnak ilyen gyomirtó 
szereket, ami nagyrészt a gyomirtó szernek ellenálló gyomok megjelenése miatt 
következett be9; mivel következésképpen az MZHG0JG fajtájú kukorica várhatóan 
nagyobb mértékben és ismétlődően lesz kitéve a glifozátnak és a glufozinátnak, ami 
növelheti a maradékanyag-terhelést a termésben;

H. mivel a legújabb többéves (2020-ra, 2021-re és 2022-re szóló) összehangolt uniós 
ellenőrzési program nem teszi kötelezővé a tagállamok számára az importált 
kukoricában található glufozinát- vagy glifozátmaradványok mérését10; mivel nem 
zárható ki, hogy az MZHG0JG kukorica, illetve az abból származó élelmiszerek és 
takarmányok túllépik a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása céljából bevezetett 
uniós maradékanyag-határértékeket (MRL);

I. mivel a glufozinát 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagnak minősül, így 
megfelel az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet11 kizárási 
kritériumainak; mivel a glufozinát Unióban való használatára vonatkozó engedély 2018. 
július 31-én lejárt12;

J. mivel továbbra is vannak nyitott kérdések a glifozát rákkeltő hatásával kapcsolatban; 
mivel az EFSA 2015 novemberében arra a következtetésre jutott, hogy a glifozát 
valószínűleg nem karcinogén; mivel ezzel ellentétben az Egészségügyi Világszervezet 
Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége a glifozátot az emberekre nézve valószínűleg 
rákkeltő hatásúnak minősítette;

9 Lásd például: Bonny, S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview 
and Impact, Environmental Management, 2016. január, 57(1), 31-48. o., 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 és Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on 
pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe, 2012. szeptember 28., 24. 
kötet (1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
10 A Bizottság (EU) 2019/533 végrehajtási rendelete (2019. március 28.) a 2020., 2021. és 2022. évre vonatkozó, 
a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok 
határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő 
expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (HL L 88., 2019.3.29., 
28. o.).
11 Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 309., 2009.11.24., 1. o.)
12 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
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K. mivel az EFSA szerint hiányoznak azok a toxikológiai adatok, amelyek lehetővé tennék, 
hogy fogyasztói kockázatértékelést végezzenek a glifozát számos, a géntechnológiával 
módosított, glifozáttűrő növények esetében releváns bomlástermékek tekintetében13;

L. mivel a géntechnológiával módosított növényekben a kiegészítő növényvédő szerek 
növény általi lebontásának módját és ezáltal a bomlástermékek (metabolitok) 
összetételét és toxicitását maga a genetikai módosítás szabályozza; mivel az EFSA 
szerint valójában ez a helyzet áll fenn glifozát kiegészítő gyomirtó szer használata 
esetén14;

M. mivel a gyomirtó szerek maradékanyagainak és metabolitjainak géntechnológiával 
módosított növényeken való vizsgálata kívül esik az EFSA géntechnológiával 
módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testületének hatáskörén;

Nem demokratikus folyamat

N. mivel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság 2019. április 30-i szavazása során nem 
nyilvánítottak véleményt, ami azt jelenti, hogy az engedélyezést a tagállamok többsége 
nem támogatta; mivel a Fellebbviteli Bizottság 2019. június 5-i szavazása sem 
nyilvánított véleményt;

O. mivel a Bizottság az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való 
felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2015. április 22-i jogalkotási javaslata és a 182/2011/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2017. február 14-i jogalkotási javaslata indokolásában 
egyaránt sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépése 
óta az engedélyezésre vonatkozó határozatokat a Bizottság a tagállami bizottságok 
támogató véleménye nélkül fogadta el, és hogy a géntechnológiával módosított 
élelmiszerek és takarmányok engedélyezéséről való határozathozatal tekintetében 
teljesen bevett gyakorlattá vált a dosszié visszaküldése a Bizottsághoz a jogerős 
határozat meghozatala céljából, noha ez egyébként csupán a kivétel lehetne az eljárás 
egésze szempontjából; mivel e gyakorlat kapcsán a Bizottság elnöke is sajnálatosnak 
tartotta, hogy nem demokratikus15;

P. mivel az Európai Parlament a 8. ciklusban 33, a géntechnológiával módosított 
élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatala ellen, és három, a GMO-k Unión 
belüli termesztése ellen tiltakozó állásfoglalást fogadott el; mivel a tagállamok 
minősített többsége nem támogatta egyik említett géntechnológiával módosított 
szervezet engedélyezését sem; mivel a Bizottság – annak ellenére, hogy elismeri a 

13 Az EFSA által a glifozát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakértői 
vizsgálatából levont következtetés, EFSA Journal, 2015. november 12.,13(11), 3. o., 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
14 A 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti hatályos maradékanyag-határértékek EFSA általi felülvizsgálata, 
2018. május 17., 12 . o., https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
15 Például az Európai Parlament plenáris ülésszakának megnyitásakor elmondott, az új Európai Bizottság 
politikai iránymutatásairól szóló beszédében (2014. július 15., Strasbourg) és az Unió helyzetéről szóló 
beszédében (2016. szeptember 14., Strasbourg).

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
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demokratikus hiányosságokat, a tagállamok támogatásának hiányát és a Parlament 
kifogásait – továbbra is engedélyezi a géntechnológiával módosított szervezeteket, még 
akkor is, ha erre nézve nem terheli jogi kötelezettség;

1. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK 
rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete nem felel meg az uniós 
jognak, mivel nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet célkitűzésével, azaz a 
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben16 meghatározott általános 
alapelvekkel összhangban azzal, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az 
állati egészség és jólét, a környezet és a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és 
takarmányokra vonatkozó fogyasztói érdekek magas szintű védelméhez, miközben 
biztosítja a belső piac hatékony működését;

3. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét;

4. ismételten hangsúlyozza elkötelezettségét a 182/2011/EU rendelet módosítására 
irányuló bizottsági javaslattal összefüggő munka előmozdítása iránt; felszólítja a 
Tanácsot, hogy haladéktalanul tegyen előrelépéseket az eme bizottsági javaslattal 
kapcsolatos munkájában;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy függesszen fel minden, a géntechnológiával módosított 
szervezetek engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó végrehajtási határozatot 
mindaddig, amíg az engedélyezési eljárást oly módon nem vizsgálják felül, hogy az 
kezelni tudja az elégtelennek bizonyult jelenlegi eljárás hiányosságait;

6. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a géntechnológiával módosított szervezetek 
engedélyezésére irányuló javaslatokat – függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra, 
takarmányozásra vagy termesztésre irányulnak-e –, amennyiben azokról az 
Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság nem nyilvánít véleményt;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a kiegészítő gyomirtó szerekkel való permetezésből, a 
metabolitjaikból és a termesztés helye szerinti országban alkalmazott kereskedelmi 
készítményekből származó maradékanyagok teljes körű értékelése nélkül ne 
engedélyezzen semmilyen, a gyomirtó szereknek ellenálló, géntechnológiával 
módosított növényt;

8. felhívja a Bizottságot, hogy a kiegészítő gyomirtó szerek használatának és a gyomirtó 
szerek maradványainak kockázatértékelését teljes mértékben integrálja a gyomirtó 
szernek ellenálló géntechnológiával módosított növények kockázatértékelésébe, 
függetlenül attól, hogy a géntechnológiával módosított növényt az Unión belüli 
termesztésre vagy élelmezési és takarmányozási célú behozatalra szánják;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy ne engedélyezze semmiféle olyan, géntechnológiával 

16 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., 1. o.).
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módosított növény élelmiszer- vagy takarmánycélú felhasználását szolgáló behozatalát, 
amelyet az Unióban nem engedélyezett gyomirtó szernek – ebben az esetben a 
glufozinátnak – ellenállóvá tettek;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


