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A géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 
88017 × 59122 kukorica engedélyezése 
Az Európai Parlament 2018. október 24-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukoricát, valamint a MON 
87427, MON 89034, 1507, MON 88017 és 59122 egyszeres genetikai eseményekből 
kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, 
abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről, és 
a 2011/366/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási 
határozat tervezetéről (D058361/01 – 2018/2873(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 
88017 × 59122 kukoricát, valamint a MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 és 
59122 egyedüli genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, 
géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 
termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről, és a 2011/366/EU határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére 
(D058361/01),

– 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 Bizottság 2018. szeptember 11-i szavazására, ahol nem 
nyilvánítottak 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 rendelet2 11. cikkére,

1 HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
2 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.



– tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2017. június 28-án 
elfogadott és 2017. augusztus 1-jén közzétett véleményre1,

– tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 
182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatra (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

– tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezését kifogásoló 
korábbi állásfoglalásaira2,

1 Tudományos szakvélemény a Monsanto Company EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 számú, a 
géntechnológiával módosított, 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukoricának és 
alkombinációinak – azok származásától függetlenül – élelmiszerként és takarmányként 
való felhasználás céljából történő forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására 
vonatkozó, 1829/2003/EK rendelet szerinti kérelméről, EFSA Journal, 15. évfolyam, 8. 
szám: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921 

2 – 2014. január 16-i állásfoglalás a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel 
szembeni ellenálló képesség érdekében géntechnológiával módosított 
kukoricakészítménynek (Zea mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti termesztés céljából történő forgalomba hozataláról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról (HL C 482., 2016.12.23., 110. o.).

 – 2015. december 16-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított NK603 × T25 
kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának 
engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-i (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási 
határozatról (HL C 399., 2017.11.24., 71. o.). 

 – 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87705 × MON 
89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 
35., 2018.1.31., 19. o.). 

 – 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 
89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 
35., 2018.1.31., 17. o.). 

 – 2016. február 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított FG72 (MST-FGØ72-2) 
szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 
35., 2018.1.31., 15. o.). 

 – 2016. június 8-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 
MIR604 × GA21 kukoricát, vagy két vagy három ilyen eseményt ötvöző, 
géntechnológiával módosított kukoricákat tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 
termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási 
határozat tervezetéről (HL C 86., 2018.3.6., 108. o.). 

 – 2016. június 8-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus 
caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozataláról szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 86., 2018.3.6., 111. o.). 

 – 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 810 
kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 215., 
2018.6.19., 76. o.).

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921


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

– tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésre,

A. mivel a Monsanto Europe S.A./N.V. 2013. november 26-án a Monsanto Company 
nevében az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkének megfelelően kérelmet nyújtott be 
a belga illetékes nemzeti hatósághoz a géntechnológiával módosított MON 87427 × 
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy 
abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevőkre és takarmányok forgalomba 
hozatalára vonatkozóan (a továbbiakban: „a kérelem”); mivel a kérelem a termesztés 
kivételével kiterjed a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × 1507 
× MON 88017 × 59122 kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek nem 
élelmiszerként és takarmányként történő forgalomba hozatalára is;

B. mivel a kérelem emellett kiterjedt a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukoricát alkotó egyszeres génmódosítási 
események 25 alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek 
forgalomba hozatalára is; mivel ezen alkombinációk közül 12 már engedélyezett; mivel 
a kukorica engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat 14 alkombinációra 
terjed ki;

 – 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 810 
kukoricatermékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 215., 2018.6.19., 80. o.). 

 – 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 kukoricaszemek 
termesztés céljából történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 215., 2018.6.19., 70. o.).

 – 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 1507 kukoricaszemek 
termesztés céljából történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 215., 2018.6.19., 73. o.).
– 2016. október 6-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 281-24-236 × 3006-
210-23 × MON 88913 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek 
forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat 
tervezetéről (HL C 215., 2018.6.19., 83. o.). 

 – 2017. április 5-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 
× 1507 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, 
valamint a Bt11, 59122, MIR604, 1507 és GA21 genetikai eseményekből kettőt, hármat 
vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 298., 2018.8.23., 34. o.).

 – 2017. május 17-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított DAS-40278-9 
kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának 
a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 307., 2018.8.30., 71. o.). 

 – 2017. május 17-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított GHB119 gyapotot 
(BCS-GHØØ5-8) 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 (HL C 307., 
2018.8.30., 67. o.). 



C. mivel a Monsanto Europe S.A./N.V., amely már engedélyezett 12 alkombináció egyike, 
a MON 89034 × MON 88017 alkombináció tekintetében engedéllyel rendelkezik,  azt 
kérte, hogy a Bizottság helyezze hatályon kívül a 2011/366/EU határozatot, és e 
határozatot integrálja a bizottsági határozat hatálya alá; mivel ezt a kérelmet elfogadták; 
mivel e megközelítés legitimitása megkérdőjelezhető;

D. mivel az EFSA 2017. június 28-án az 1829/2003/EK rendelet1 6. és 18. cikkével 
összhangban kedvező véleményt fogadott el az öt genetikai eseményt ötvöző 
kukoricára, a korábban értékelt alkombinációkra és a fennmaradó alkombinációkra 
vonatkozóan;

E. mivel az EFSA elismeri, hogy a 14 alkombinációra vonatkozóan nem nyújtottak be 
konkrét adatokat; mivel közülük sokat még nem is hoztak létre; mivel az EFSA 
mindazonáltal arra a következtetésre jut, hogy várhatóan valamennyi alkombináció 
ugyanolyan biztonságosnak bizonyul majd, mint az öt genetikai eseményt ötvöző 
kukorica;

F. mivel nem végeztek toxikológiai vizsgálatot, és nem végeztek állatkísérleteket a 
géntechnológiával módosított MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 és 59122 
kukoricából származó élelmiszerrel/takarmánnyal, vagy annak bármely 
alkombinációjával2;

G. mivel a szóban forgó kukoricafajták közül kettő expresszált olyan fehérjét, amely 
toleranciát biztosít a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben3; mivel a 

 – 2017. szeptember 13-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított DAS-68416-4 
szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló 
bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 337., 2018.9.20., 54. o.). 

 – 2017. október 4-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított FG72 × A5547-127 
szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló 
bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 346., 2018.9.27., 55. o.). 

 – 2017. október 4-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított DAS-44406-6 
szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló 
bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 346., 2018.9.27., 60. o.). 

 – 2017. október 24-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 1507 (DAS-Ø15Ø7-
1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 346., 
2018.9.27., 122. o.). 

 – 2017. október 24-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 305423 × 40-3-2 (DP-
3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 
termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 346., 
2018.9.27., 127. o.). 



glufozinát a reprodukciót károsító anyagnak minősül, így az 1107/2009/EK rendelet 
kizárási kritériumainak hatálya alá esik; mivel a glufozinátra vonatkozó engedély 2018. 
július 31-én lejárt1;

H. mivel a szóban forgó kukoricafajták olyan fehérjéket expresszáltak, amelyek toleranciát 
biztosítanak a glifozát tartalmú gyomirtókkal szemben; mivel a Nemzetközi Rákkutatási 
Ügynökség – a WHO rákbetegségekkel foglalkozó ügynöksége – 2015. március 20-án a 
glifozátot az „emberre valószínűleg rákkeltő hatást gyakorló” anyagként sorolta be2;

I. mivel a géntechnológiával módosított MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 és 
59122 kukorica Unióba történő behozatalának engedélyezése várhatóan a termelés 
növekedéséhez vezet a világ más részein, például Mexikóban és Dél-Koreában, 
valamint ennek következtében nő majd a glufozinát-ammóniumot vagy glifozátot 
tartalmazó gyomirtó szerek használata;

J. mivel az érintett kukoricafajták közül négy expresszált Cry fehérjéket, vagyis olyan (a 
Bacillus thuringiensis-ből származó) Bt-fehérjék, amelyek rezisztenciát biztosítanak 
bizonyos, a Lepidoptera és a Coleoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben;

K. mivel a géntechnológiával módosított Bt növények minden sejtje – többek között az 
emberek és az állatok által fogyasztott részei is – egész élete során rovarirtó toxint 
termel; mivel a takarmányozási kísérletek azt mutatják, hogy géntechnológiával 
módosított Bt növények toxikus hatással rendelkezhetnek3; mivel kimutatták, hogy a 
géntechnológiával módosított növényekben megtalálható Bt toxin jelentős mértékben 
különbözik a természetben előforduló Bt toxintól4;

 – 2017. október 24-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × 
Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-
883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) és MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) 
olajrepcét tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló 
bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (HL C 346., 2018.9.27., 133. o.). 

 – 2018. március 1-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 59122 (DAS-59122-7) 
kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának 
a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló 
bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0051). 

 – 2018. március 1-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 
89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 kukoricát, 
valamint MON 87427, MON 89034 és NK603 genetikai eseményekből kettőt ötvöző, 
géntechnológiával módosított kukoricákat tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 
termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről, és a 2010/420/EU határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről 
(Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0052). 

 – 2018. május 3-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából (KM-
ØØØH71-4) előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, 
P8_TA(2018)0197). 



L. mivel továbbra is aggályok merülnek fel a célkártevők Cry fehérjékkel szembeni 
rezisztenciájának esetleges kialakulása tekintetében, ami a termesztés helye szerinti 
országokban a kártevők elleni védekezési gyakorlatok megváltozásához vezethet;

M. mivel a három hónapos konzultációs időszak alatt a tagállamok számos kritikus 
észrevételt tettek; ezek az észrevételek többek között az alábbiakra vonatkoztak: a nem 
megfelelően megtervezett tesztelés, hiányzó tesztek, például a táplálkozás-élettani 
értékelés tekintetében, vagy a 90 napos takarmányozási vizsgálat hiánya rágcsálók 
esetén; hiányzó vagy elégtelen adatok, például az események kombinációjával vagy a 
nyolc fehérje lehetséges kölcsönhatásával kapcsolatos nem szándékos hatások 
tekintetében, amelyek nem szándékolt hatásokhoz vezethetnek; a kérelmező helytelen 
feltételezései, például a szájon át fogyasztott DNS-nek a gyomor-bél traktuson 
keresztüli áthaladása során bekövetkező romlása tekintetében; a részben hiányzó 
környezeti kockázatértékelés és nem megfelelő környezeti nyomonkövetési terv1;

N. mivel a független kutatás is aggályokat vet fel az összehasonlító értékelés jelentős 
hiányosságaival, a hiányzó toxikológiai értékelés tekintetében fennálló súlyos 
hiányosságokkal, az allergén hatásra vonatkozó nem meggyőző értékeléssel, a 
kombinált hatások figyelmen kívül hagyásával, valamint a hibás környezeti 
kockázatértékeléssel kapcsolatban2;

 – 2018. május 30-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-
9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, 
P8_TA(2018)0221).

 – 2018. május 30-i állásfoglalás a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 
810 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint 
a 1507, 59122, MON 810 és az NK603 genetikai eseményekből kettőt vagy hármat 
ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről és a 
2009/815/EK, a 2010/428/EU és a 2010/432/EU határozatok hatályon kívül 
helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, 
P8_TA(2018)0222).

1 Az EFSA GMO-testülete (az EFSA géntechnológiával módosított szervezetek 
tudományos testülete), 2017., Tudományos szakvélemény a Monsanto Company EFSA-
GMO-BE-2013-118 számú, a géntechnológiával módosított, MON 87427 × MON 
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukoricának és alkombinációinak – azok 
származásától függetlenül – élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából 



O. mivel az EFSA mindezen aggályok ellenére nem vizsgálta a géntechnológiával 
módosított MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 és 59122  kukoricából és 
annak alkombinációiból származó élelmiszerek/takarmányok forgalomba hozatal utáni 
nyomon követését;

P. mivel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság 2018. szeptember 11-én úgy szavazott, hogy nem 
nyilvánít véleményt; mivel 14 tagállam szavazott ellene, csak 11 támogatta, és három 
tartózkodott;

Q. mivel 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 indokolásában, valamint a 
182/2011/EU rendelet módosítására irányuló, 2017. február 14-i jogalkotási 
javaslatának indokolásában a Bizottság sajnálatát 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, Jean-Claude Juncker elnök is többször sajnálatosnak tartotta, hogy nem 
demokratikus1;

történő forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, 
1829/2003/EK rendelet szerinti kérelméről. EFSA Journal 2017;15(8):4921., 32. o. 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

2 Amint azt az EFSA fent hivatkozott véleménye megerősíti (EFSA Journal 
2017;15(8):4921).

3 Az MON-87427-7 kukorica a glifozátalapú gyomirtókkal szemben toleranciát biztosító 
CP4 EPSPS fehérjét expresszálja; a MON-89Ø34-3 kukorica a Lepidoptera rendbe 
tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry1A.105 és Cry2Ab2 fehérjét 
expresszálja; a DAS-Ø15Ø7-1 kukorica a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel 
szemben védelmet biztosító Cry1F fehérjét és a glufozinát-ammónium-alapú gyomirtó 
szereknek való ellenállást biztosító PAT fehérjét expresszálja; a MON-88Ø17-3 
kukorica a Coleoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító, 
módosított Cry3Bb1 fehérjét és a glifozát gyomirtó szerrel szemben toleranciát biztosító 
CP4 EPSPS fehérjét expresszálja; a DAS-59122-7 kukorica a Coleoptera rendbe tartozó 
egyes kártevőkkel szemben védelmet biztosító Cry34Ab1 és Cry35Ab1 fehérjét és a 
glufozinát-ammónium-alapú gyomirtó szereknek való ellenállást biztosító PAT fehérjét 
expresszálja.

1 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

2 IARC-monográfiák, 112. kötet: Öt szerves foszfátot tartalmazó rovarirtó és gyomirtó 
vegyszer értékelése, 2015. március 20.: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

3 Lásd például: El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., 
Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified 
Corn (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9), 1117–1123. o.: 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf


R. mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2015. április 22-i jogalkotási 
javaslatot a Parlament 2015. október 28-án első olvasatban elutasította1, továbbá 
felkérte a Bizottságot, hogy vonja vissza és nyújtson be új javaslatot;

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 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 rendeletben2 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. úgy véli továbbá, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete ellentétes a 
178/2002/EK rendeletben meghatározott, olyan fajták jóváhagyására vonatkozó 
általános élelmiszerjogi alapelvekkel, amelyek kapcsán nem szolgáltak biztonsági 
adatokkal, amelyeket nem teszteltek vagy még létre sem hoztak;

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

5. felszólítja a Bizottságot, hogy függesszen fel minden, a géntechnológiával módosított 
szervezetek engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó végrehajtási határozatot 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 

4 Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, in: 
Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing 
Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012; 195–230. o.: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

1 Lásd az EFSA kérdések nyilvántartását, az EFSA-Q-2013–00926. sz. kérdés G 
mellékletét; 

 online elérhető: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1 

2 Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotech észrevétele a Monsanto Company EFSA-
GMO-BE-2013-118 számú, a géntechnológiával módosított, MON 87427 × MON 
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 kukoricának és alkombinációinak – azok 
származásától függetlenül – élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából 
történő forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, 
1829/2003/EK rendelet szerinti kérelméről szóló tudományos szakvéleményről, elérhető 
a következő címen: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON
%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%
2059122.pdf 

1 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).

1 HL C 355., 2017.10.20., 165. o.
2 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf


mindaddig, amíg az engedélyezési eljárást oly módon nem vizsgálják felül, hogy az 
kezelni tudja az elégtelennek bizonyult jelenlegi eljárás hiányosságait;

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


