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A géntechnológiával módosított MON 89788 (MON-89788-1) szójabab 
Az Európai Parlament 2019. november 14-i állásfoglalása a géntechnológiával 
módosított MON 89788 (MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból 
előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási 
határozat tervezetéről (D061871/04 – 2019/2857(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a géntechnológiával módosított MON 89788 (MON-89788-1) szójababot 
tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének 
megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D061871/04),

– tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és 
különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére és 23. 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 rendelet2 11. és 13. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által 2008. július 2-án elfogadott és 
2008. július 11-én közzétett véleményre3,

1 HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
2 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
3 Az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó testületének 

véleménye a Monsanto glufozáttűrő, genetikailag módosított MON89788 szójabab 
élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő forgalomba 
hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, 1829/2003/EK rendelet szerinti 



– tekintettel az engedélyezés megújításával kapcsolatban az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság által 2018. október 17-én elfogadott és 2018. november 16-án közzétett 
véleményre1,

– tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) engedélyezését 
kifogásoló korábbi állásfoglalásaira2,

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

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

A. mivel a 2008/933/EK bizottsági határozat3 engedélyezte a géntechnológiával módosított 
MON 89788 szójababot (a továbbiakban: MON 89788 szójabab) tartalmazó, abból álló 
vagy abból előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalát;

B. mivel 2017. november 20-án az engedély eredeti jogosultja, a Monsanto Europe 
S.A./N.V. a Monsanto vállalat nevében az 1829/2003/EK rendelet 11. és 23. cikkével 
összhangban kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a nevezett engedély megújítása 
céljából;

kérelméről (hivatkozási szám: EFSA-GMO-NL-2006-36), EFSA Journal (2008)758, 1–
23. o., https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758

1 Tudományos szakvélemény a géntechnológiával módosított MON 89788 szójabab 
engedélyezésének az 1829/2003/EK rendelet szerinti megújítása céljából elvégzett 
értékeléséről (kérelem száma: EFSA‐GMO‐RX‐011), EFSA Journal 2018;16(11):5468, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468

2 A 8. parlamenti ciklusban az Európai Parlament 36 olyan állásfoglalást fogadott el, 
amelyben kifogást emelt a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésével 
szemben. Ezen túlmenően a Parlament kilencedik ciklusa során a következő 
állásfoglalásokat fogadta el:

 – az Európai Parlament 2019. október 10-i állásfoglalása a géntechnológiával 
módosított MZHG0JG kukoricát (SYN-ØØØJG-2) 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 (Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0028);

 – az Európai Parlament 2019. október 10-i állásfoglalása a géntechnológiával 
módosított A2704-12 szójababot (ACS-GMØØ5-3) tartalmazó, abból álló vagy abból 
előállított termékek forgalomba hozatalára vonatkozó, az 1829/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedély megújításáról szóló bizottsági 
végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0029);

 – az Európai Parlament 2019. október 10-i állásfoglalása a géntechnológiával 
módosított MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukoricát, 
valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS-40278-9 egyszeres 
genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468


C. mivel az az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2018. október 17-én kedvező 
véleményt1 adott az engedély megújítására vonatkozóan, és a véleményt 2018. 
november 16-án közzétették;

D. 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;

E. mivel a MON 89788 szójababot ellenállóvá tették a glifozátalapú gyomirtókkal 
szemben; mivel a MON 89788 szójababot úgy fejlesztették ki, hogy a CP4 EPSPS 
fehérje expresszálása révén toleranciát biztosítson a glifozáttal szemben2;

A glifozát-maradványok és bomlástermékeik jelenlétére vonatkozó értékelés hiánya

F. mivel számos tanulmány kimutatta, hogy a géntechnológiával módosítás következtében 
bizonyos gyomirtó szereknek ellenálló növények termesztése során magasabb ezen 
gyomirtó szerek alkalmazása, aminek oka főként a gyomirtó szernek ellenálló gyomok 
megjelenése és elszaporodása3; mivel következésképpen a MON 89788 szójabab 
nagyobb mértékben és ismétlődően lesz kitéve glifozátnak, ami növeli a maradékanyag-
terhelést a termésben;

G. mivel továbbra is vannak nyitott kérdések a glifozát rákkeltő hatásával kapcsolatban; 
mivel az EFSA 2015. novemberben arra a következtetésre jutott, hogy nem valószínű, 
hogy a glifozát rákkeltő hatású, és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. 
márciusban arra a következtetésre jutott, hogy ilyen irányú besorolása nem indokolt; 
mivel ezzel szemben a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) – a WHO 
rákbetegségekkel foglalkozó ügynöksége – 2015-ben a glifozátot az emberre 
valószínűleg rákkeltő hatást gyakorló anyagként sorolta be; mivel több közelmúltbeli, 

módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba 
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő 
engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott 
szövegek, P9_TA(2019)0030).

3 A Bizottság 2008/933/EK határozata (2008. december 4.) a géntechnológiával 
módosított MON89788 (MON-89788-1) szójaolajat tartalmazó, abból álló vagy abból 
előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 333., 2008.12.11., 7. o.).

1 Tudományos szakvélemény a géntechnológiával módosított MON 89788 szójabab 
engedélyezésének az 1829/2003/EK rendelet szerinti megújítása céljából elvégzett 
értékeléséről (kérelem száma: EFSA‐GMO‐RX‐011), EFSA Journal 2018;16(11):5468, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468

2 Az EFSA eredeti véleménye, 1. o.
3 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 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24


szakértők által felülvizsgált tudományos tanulmány megerősíti a glifozát rákkeltő 
potenciálját1;

H. mivel a géntechnológiával módosított növényekben a kiegészítő gyomirtó szerek 
növény általi lebontásának módját és ezáltal a bomlástermékek (metabolitok) 
összetételét és toxicitását maga a genetikai módosítás szabályozza2; 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 bomlásterméke tekintetében3;

A maradékanyag-határértékek és a kapcsolódó ellenőrzések hiánya

I. mivel a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítására irányuló 396/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet4 értelmében a harmadik országokban előállított 
élelmiszerekre és takarmányokra egyedi maradékanyag-határértékeket (a továbbiakban: 
MRL-ek) kell megállapítani, amennyiben a peszticidek használata az Unión belüli 
mezőgazdasági gyakorlatból eredő szermaradék-szintektől eltérő szermaradék-szinteket 
eredményez5; mivel valóban ez a helyzet a gyomirtó szereknek ellenálló, 
géntechnológiával módosított importált növények esetében, annak következtében, hogy 
nőtt a géntechnológiával nem módosított növényeknél használt gyomirtó szerek 
mennyisége;

J. mivel azonban a glifozátra vonatkozó jelenlegi maradékanyag-határértékek (MRL) 
2018-as EFSA általi felülvizsgálata szerint a rendelkezésre álló adatok nem voltak 
elégségesek ahhoz, hogy az EPSPS tekintetében géntechnológiával módosított 
növényekkel, köztük szójababbal kapcsolatban meg lehessen állapítani a glifozát MRL-
jeit és kockázatértékelési értékeit6;

K. mivel a géntechnológiával módosított növényeken talált gyomirtószer-maradványok és 
bomlástermékeik (metabolitok) értékelése kívül esik az EFSA géntechnológiával 

1 Lásd például: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, 
 https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, 
 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 és
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/ 
2 Ez a helyzet áll fenn a glifozát esetében, ahogyan arra a glifozátra vonatkozó, a 

396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti hatályos maradékanyag-határértékek EFSA 
általi felülvizsgálata rámutat, EFSA Journal 2018; 2018.;16(5):5263, 12. o.,  
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

3 Az EFSA által a glifozát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok 
értékelésének szakértői vizsgálatából levont következtetés, EFSA Journal 
2015;13(11):4302, 3. o. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi 
és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.). 

5 Lásd a 396/2005/EK rendelet (26) preambulumbekezdését.
6 Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2018 
(Indoklással ellátott vélemény a glifozát szermaradék-határértékeinek a 396/2005/EK 
rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2018; 16(5):5263, 4. o., 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263


módosított szervezetek tudományos testülete hatáskörén, és ezért azt nem végzik el a 
GMO-kra vonatkozó engedélyezési eljárás részeként;

L. mivel a géntechnológiával módosított növényeken található gyomirtószer-maradványok 
és a kapcsolódó egészségügyi kockázatok elemzésének hiányát számos tagállam 
illetékes hatósága aggályosnak találta az EFSA kockázatértékelésével kapcsolatos 
észrevételeiben1;

Egyéb megjegyzések

M. mivel számos tagállam aggodalmát fejezte ki a forgalomba hozatalt követő 
környezetvédelmi nyomonkövetési terv (PMEM) minőségével kapcsolatban, többek 
között azt állítva, hogy az nem felel meg teljes mértékben a 2001/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 VII. mellékletében meghatározott célkitűzéseknek vagy 
a vonatkozó kiegészítő iránymutató feljegyzéseknek; a tagállamok általánosságban azt 
is megjegyezték, hogy a MON 89788 szójabab ellenőrzése nem megfelelő, nem 
szolgáltat olyan megbízható adatokat, amelyek arra engednének következtetni, hogy a 
MON 89788 szójabab behozatala és felhasználása nem járt káros egészségügyi vagy 
környezeti hatásokkal, és nem tartalmaz a szójabab állati vagy emberi fogyasztásra való 
felhasználásának biztonságosságával kapcsolatos következtetéseket3;

N. Mivel az EFSA a tagállamok észrevételeire válaszul többször is kijelentette, hogy 
véleménye szerint további megbeszélésekre van szükség a kérelmezők és a Bizottság 
mint kockázatkezelő között az importra és feldolgozásra szánt, géntechnológiával 
módosított növények forgalomba hozatala utáni környezeti nyomon követési jelentés 
(PMEM) gyakorlati végrehajtása tekintetében;

O. mivel a francia Nemzeti Élelmiszer-, Környezet- és Munkabiztonsági Ügynökség 
(ANSES) biotechnológiai munkacsoportja megállapítja, hogy mivel a MON 89788 
szójabab első engedélyezése óta közzétett tudományos tanulmányok kérelmező által 
végzett szakirodalmi áttekintése túlságosan korlátozott volt, nem vonható le 
következtetés a MON 89788 szójabab biztonságosságát illetően;

P. mivel a géntechnológiával módosított szójabab, amennyiben olyan országokban 
termesztik, mint Brazília és Argentína, a nagyarányú erdőirtás egyik fő mozgatórugója; 
mivel az engedélyezési eljárás során ezt a szempontot nem vették figyelembe az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljai, az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás és a 
biológiai sokféleségre vonatkozó más nemzetközi célkitűzések szerinti uniós 
kötelezettségek mellett;

1 A MON 89788 szójababbal kapcsolatos tagállami észrevételek az EFSA kérdésekről 
vezetett nyilvántartásán keresztül érhetők el: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a 
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról 
és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 
1. o.).

3 A MON 89788 szójababbal kapcsolatos tagállami észrevételek az EFSA kérdésekről 
vezetett nyilvántartásán keresztül érhetők el: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?1
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?1


Nem demokratikus döntéshozatal

Q. 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 nem támogatta a 
tagállamok minősített többsége; mivel a Fellebbviteli Bizottság 2019. június 5-i 
szavazása sem nyilvánított véleményt;

R. mivel a Bizottság elismeri, hogy gondot okoz az a tény, hogy a géntechnológiával 
módosított szervezetek engedélyezésére vonatkozó határozatokat a Bizottság továbbra 
is a tagállamok minősített többségének támogatása nélkül fogadja el, ami a 
termékengedélyezés terén meglehetősen kivételes esetnek számít, de a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok esetében normává vált1; 
mivel a Bizottság elnöke több alkalommal is sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy ez a 
gyakorlat nem demokratikus2;

S. mivel az Európai Parlament a 8. ciklusban összesen 36 állásfoglalást fogadott el, 
amelyben kifogásolta a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 
forgalomba hozatalát (33 állásfoglalás), és a GMO-k Unión belüli termesztését (három 
állásfoglalás); mivel a tagállamok minősített többsége nem támogatta egyik említett 
GMO engedélyezését sem; mivel a Bizottság – annak ellenére, hogy elismeri a 
demokratikus hiányosságokat, a tagállamok támogatásának hiányát és a Parlament 
kifogásait – továbbra is engedélyezi a géntechnológiával módosított szervezeteket;

T. mivel nincs szükség jogszabály-módosításra, ahhoz, hogy a Bizottságnak módjában 
álljon nem engedélyezni GMO-kat olyan esetben, ha a Fellebbviteli Bizottságban nincs 
meg a tagállamok minősített többségének támogatása3;

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 rendeletben4 meghatározott általános 
alapelvekkel összhangban azzal, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az 

1 Lásd például 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 európai bizottsági jogalkotási javaslat 
indokolását, valamint a 182/2011/EU rendelet módosítására irányuló, 2017. február 14-i 
európai bizottsági jogalkotási javaslat indokolását.

2 Lásd például az Európai Parlament plenáris ülésszakának megnyitásakor elmondott, az 
új Európai Bizottság politikai iránymutatásairól szóló beszédét (2014. július 15., 
Strasbourg) és az Unió helyzetéről szóló beszédét (2016. szeptember 14., Strasbourg).

3 A 182/2011/EU rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerint ha nincs meg a tagállamok 
minősített többsége a fellebbviteli bizottságban, az Európai Bizottság az engedélyezést 
„folytathatja”, nem pedig „köteles folytatni”.

4 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.).



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 e bizottsági javaslattal 
kapcsolatos munkájában;

5. ugyanakkor felszólítja a Bizottságot, hogy a továbbiakban 182/2011/EU rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdése szerint ne engedélyezzen GMO-kat – sem élelmiszerként sem 
takarmányként történő felhasználásra –, amennyiben a fellebbviteli bizottságban a 
tagállamok nem nyilvánítanak véleményt;

6. felhívja a Bizottságot, hogy ne adjon ki gyomirtó szernek ellenálló, géntechnológiával 
módosított növényekre vonatkozó engedélyt mindaddig, amíg nem kerül sor a 
maradványokkal kapcsolatos egészségügyi kockázatok átfogó egyedi kivizsgálására, 
aminek maradéktalan értékelést kell magában kell foglalnia a géntechnológiával 
módosított növények kiegészítő gyomirtó szerekkel történő permetezéséből 
visszamaradó szermaradványok és bomlástermékeik (metabolitok) jelenlétére és 
bármely kombinált hatására vonatkozóan;

7. 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 élelmiszer és takarmány célú behozatalra szánják;

8. ismételten aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Unió takarmányozási célra használt 
szójabab tekintetében fennálló importfüggősége erdőirtást okoz harmadik országokban, 
és emlékeztet arra, hogy az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai csak akkor érhetők el, 
ha az ellátási láncok fenntarthatóvá válnak, és szinergiák jönnek létre a szakpolitikák 
között1;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy ne engedélyezze géntechnológiával módosított szója 
behozatalát, ha nem egyértelműen bizonyított, hogy annak termesztése sem közvetve, 
sem közvetlenül nem járult hozzá az erdőirtáshoz;

10. nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, hogy nemzetközi megállapodások, így az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás, a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-
egyezmény és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai értelmében az Unióra háruló 
kötelezettségeket tekintse az 1829/2003/EK rendelet értelmében vett „releváns uniós 
jogi előírásnak” és/vagy „legitim tényezőnek”, és ennek megfelelő súllyal kezelje 
azokat, valamint adjon tájékoztatást arról, hogy miként vette figyelembe azokat a 
döntéshozatali folyamatban;

1 Az Európai Parlament 2018. szeptember 11-i állásfoglalása a természeti erőforrásokkal 
való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról a fejlődő országokban: az erdők 
kérdése (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0333), 67. bekezdés.



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


