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International Federation of Organic Agriculture Movements

Az Európai Uniós munkacsoport 180 tagszervezetet tömörít,

a teljes ökológiai élelmiszerláncot lefedi,

ökogazdák, feldolgozók, kereskedők, ellenőrző és tanúsító szervezetek, 

szaktanácsadók, kutatók és a fogyasztók szervezetei

A GMO-ügy kiemelt téma.

Figyelemmel kíséri az EU-s engedélyezési folyamatokat és azok hatásait, 

elemzéseket készít, állásfoglalásokat ad ki, együttműködik más európai 

környezetvédő szervezetekkel.







Ez a rendelet tartalmazza azokat a  követelményeket is, melyek 

kizárják a GMO-k használatát az ökológiai gazdálkodásban. 

Tilos a GM-növények termesztése, 

a GMO-ból, 

vagy GMO-k által készült anyagok felhasználása.

http://www.biokontroll.hu/cms/images/downloads/jogszabalyok/Tanacs_834-2007-EK-rendelete.pdf


Jelenleg is több kiemelt GMO-témával foglalkozik az IFOAM EU csoport:
Az új fajták engedélyezési folyamatának nyomon követése

2017. március 10-én az IFOAM EU csoport más európai környezetvédő 
szervezetekkel együtt Jean-Claude Junckerhez, az Európai Bizottság 

vezetőjéhez fordult arra kérve Őt, hogy tartsa magát a beiktatásakor tett 
ígéretéhez, mely szerint „demokratikusabbá teszi az EU-t”. 

Arra kérik az elnököt a civil szervezetek, hogy ne hozzon az Európai Bizottság 
olyan döntést, melyet a tagországok többsége nem támogat.



 Az Európai Parlament 2016. október 6-án nagy többséggel utasította el ezeknek a fajtáknak 

az engedélyezését. 

 A legutóbbi bizottsági szavazáson az alábbi eredmény született:

16 tagország szavazott a DuPont/Pioneer DAS-1507-1, Syngenta SYN-BT11-1 új GM-kukorica 

fajták elfogadása ellen, 6 mellette és 6 tartózkodott.

14 ország szavazott a Monsanto MON-810-6 kukorica (az eddigi egyetlen – az EU-ban 

termesztésre engedélyezett GM kukorica fajta) engedélyének megújítása ellen, 

8 ország szavazott mellette és 6 tartózkodott. 



IFOAM EU csoport 2015 decemberi állásfoglalás

A 2001/18/EC irányelv elfogadása óta a kutatók és a biotech cégek számos új 
növénynemesítési technológiát dolgoztak ki. 

Az így létrehozott új fajtákat esetenként a szántóföldi kísérletekben a környezetbe 
kibocsátották. 

Ezért azt várják az Európai Bizottságtól, hogy állapítsa meg, hogy ezek közül a 
technológiák közül melyek azok, amelyeket GMO-nak kell tekinteni, és a 
2001/18/EC irányelv hatálya alá  sorolni. Az irányelv 2 (2) pontja szerint a „GMO 
olyan szervezet, az ember kivételével, amelyben a genetikai anyagot olyan 
módon változtatták meg, amely nem fordulna elő a természetben párosodás, 
illetve természetes rekombináció útján.” Ezen irányelvet az elővigyázatosság 
alapelvét figyelembe véve alkották meg, és erre kell figyelemmel lenni a 
végrehajtásakor is.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0018&from=en


1. oligonukleotid-irányított mutagenezis(ODM)

2. I. és III. típusú cinkujjas nukleáz enzim alapú technológia                                             

(ZFN-I, ZFN-II, ZFN-III)

3. CRISPR/Cas,

4. meganukleáz enzimek,

5. ciszgenezis,

6. transzgenikus alanyra történő oltás,

7. agroinfiltráció, 

8. RNS-függő DNS-metilezés (RdDM), 

9. fordított nemesítés és szintetikus genomika.



 Ide sorolták azokat a technológiákat is, melyekben a GMO nem végtermék. 

 A fogyasztók  megkövetelik a GMO-mentességet az ökológiai termékektől. 

 Annak ellenére, hogy az EU-ban kevés országban, és csak kis területeken 

termelnek GM-növényeket, a GM-szennyeződés elkerülése technikai 

problémákat és növekvő költségeket jelent az ökogazdák számára. 

Amennyiben az új technológiák szabályozatlanok maradnak, ez 

beláthatatlan következményekkel járhat az ökológiai gazdálkodásra.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1829&from=HU


Ezekről az új  technológiákról nem áll rendelkezésre elegendő tudományos 

adat, és hosszú távú hatásvizsgálat. 

Az IFOAM EU csoport állásfoglalása új, alternatív GMO-mentes és szabad

felhasználású (szabadalom-mentes) nemesítési módszerek kidolgozásának

támogatását követeli azon meggyőződés alapján, mely szerint a fent említett

nemesítési eljárások, amelyek egy-egy gén megváltoztatását célozzák, nem

jelentenek megoldást azokra a komplex kihívásokra, melyekkel a mezőgazdasági

szektor napjainkban szembesül.



új, alternatív GMO-mentes és szabad felhasználású (szabadalom-mentes) 

nemesítési módszerek kidolgozásának támogatását azon meggyőződés alapján, 

mely szerint a fent említett nemesítési eljárások, amelyek egy-egy gén 

megváltoztatását célozzák, nem jelentenek megoldást azokra a komplex 

kihívásokra, melyekkel a mezőgazdasági szektor napjainkban szembesül.



a GMO-szennyeződés megelőzésének lehetőségeit

értékeli az egyes tagországok koegzisztencia szabályait

valamint azt, hogy milyen szociális és gazdasági 

kihívásokkal szembesül az Európai Unió GMO-mentes

mezőgazdasága.



Tekintettel arra, hogy már egyetlen GM-kukorica fajta (MON-810-6) EU-s engedélyezése is komoly 
nehézségeket okozott a szennyeződések kizárása, a koegzisztencia szabályok megalkotása és 
alkalmazása terén,

(a) ne engedélyezzenek újabb GM-fajtákat;

(b) zéró-tolerancia határértéket állapítsanak meg az élelmiszerekben az EU-ban nem engedélyezett GMO-kra;

(c) zéró-tolerancia határértéket határozzanak meg a nem engedélyezett és az engedélyezett GMO-kra egyaránt a 
vetőmag vonatkozásában;

(d) az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások ne vezessenek sem közvetlenül, sem közvetve 
újabb GMO-k engedélyezéséhez, vagy az európai szabványok gyengítéséhez; 

(e) tegyék kötelezővé azon állati termékek jelölését, melyek GMO-s takarmánnyal etetett állattól származnak; 

(f) rendszeresen értékeljék az új nemesítési eljárásokat és ha szükséges, sorolják azokat jogilag a GMO-k közé; 

(g) a vetőmag szabályozás átláthatóságot kell, hogy biztosítson a vetőmag-előállítása során alkalmazott 
növénynemesítési technológiák vonatkozásában



 (A) tiltsák a GMO-k használatát, mert ez a leghatékonyabb és legolcsóbb 

módja az ökológiai és konvencionális mezőgazdaság szennyeződésekkel 

szembeni védelmének; 

 (B) a nemzeti és a regionális hatóságok támogassák  a GMO-mentes élelmiszer 

és takarmány szektort, hogy biztosítsák a GMO-mentes takarmány és 

élelmiszer ellátást;

 (C) azokban az országokban, ahol nem tiltják a GMO-termesztést a

kormányoknak megfelelő intézkedéseket kell tenni az ökológiai és 

konvencionális gazdálkodás GM-szennyezéstől való védelme érdekében.



Köszönöm a figyelmet!
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