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EPK Figyelő: 

Fokozzuk a tudományos fejlődést: a szántóföldi növények fontosak! Státusz: 

Aláírásgyűjtés folyamatban 

1. Alapvető információk:  

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2019)000012  

- Nyilvántartásba véve: 2019. július 25.  

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba 

vételéről:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019D1184 - 

Honlap: https://hu.growscientificprogress.org  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről:  https://europa.eu/citizens-

initiative/initiatives/details/2019/000012_hu  

- Gyűjtés kezdete: 2019. július 25.  

- Gyűjtés várható határideje: 2021. július 25.  

- Online aláírásgyűjtő felület:  https://eci.ec.europa.eu/011/public/#/screen/home  

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk):  

A 2001/18/EK irányelv elavult. Mi, az élettudományok hallgatói fontosnak tartjuk 

az  irányelvben szereplő, az új növénynemesítési technikák tekintetében előírt 

jelenlegi  mentességi mechanizmus felülvizsgálatát. Nevezetesen egyértelműbb jogi 

helyzetet és pontosabb fogalommeghatározásokat  sürgetünk. Célunk az új 

növénynemesítési technikákkal létrehozott olyan új termékek  engedélyezési 

eljárásának megkönnyítése, amelyek csak létező természetes  tulajdonságokat 

hordoznak. A cél az Európai Unión belüli tudományos fejlődés  gyorsítása, egyszersmind 

az emberi és állati egészség, valamint a környezet védelme.  

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: Az új 

növénynemesítési technikák, NPBT-k az elmúlt évben kifejlesztett 

módszerek,  amelyeket új növényfajták tenyésztésére használnak, nem a véletlenszerű 

mutációkra  támaszkodva, hanem a vetőmagok vagy növényi sejtek genetikai 

anyagának  megváltoztatásával. A természetes mutációk utánozásával az NPBT-k 

felhasználhatók  az aszályra és a kártevőkre ellenálló, magasabb terméshozamú, jobb 

minőségű  növények tenyésztésének megkönnyítésére, ezáltal hozzájárulva 

az  élelmezésbiztonsághoz és a mezőgazdaság fenntartható fejlődéséhez. Az EU 

jelenlegi  jogi szabályozása megköveteli a mesterségesen előállított GMO-k 

(genetikailag  módosított szervezet, melyek genetikai anyaga mesterségesen módosítva 

lett oly  módon, amely hagyományos nemesítés útján nem történhetett volna meg az 

adott vagy  rokon fajjal) és növények egyenlő bánásmódját, amelyek természetét 

utánozó, de  célzott módon változtak meg az NPBT-kkel. Ez korlátozza az NPBT-k által 

előállított  növények használatát is, amelyek természetesen előfordulhatnak.  A 
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kezdeményezés aláírásgyűjtési időszakának főszabály szerint 2020. július 25-én  kellett 

volna véget érni, azonban a koronavírus miatt az uniós jogalkotó által elfogadott EU 

2020/1042 rendelet az aláírásgyűjtési időszakok fél évvel meghosszabbodtak. 

A  Bizottság ezt követően - a koronavírus által okozott válsághelyzet további 

fennállása  miatt - még két alkalommal további három hónappal meghosszabbította a 

folyamatban  lévő európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtési időszakát, így e 

kezdeményezés  aláírásgyűjtésének határideje is kitolódott 2021. július 25-re. 

 


