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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése „A géntechnológiai
tevékenységről szóló 1998 . évi XXVII. törvény módosításáról" szóló T/826 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 10 .§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon :

„A Gtv . 9 . §-ának (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek

„(4) A géntechnológiai hatóság az engedély tervezetét - az üzleti titok, a szerzői jog és a
fajtaoltalom körébe eső adatok kivételével - társadalmi konzultáció érdekében hivatalos
lapjában és honlapján közzéteszi . Az engedély tervezetére annak a hivatalos lapban való
közzétételétől számított 15 napon belül a géntechnológiai hatóságnál észrevételt lehet tenni,
amelyet a géntechnológiai hatóság véleményezés céljából megküld a Géntechnológiai
Bizottságnak . Az észrevételt annak kézhezvételétől számított 10 napon belül a
Géntechnológiai Bizottság megvizsgálja, és véleményét a géntechnológiai hatóságnak
megküldi. A géntechnológiai hatóság a Géntechnológiai Bizottság véleménye alapján a
vélemény beérkezésétől számított 5 napon belül az engedély tervezetét véglegesíti,
megváltoztatja vagy a kérelmet elutasítja . Ha a géntechnológiai hatóság a társadalmi
konzultáció alapján az engedély tervezetére tett észrevételt érdemi határozatában elutasítja,
úgy az észrevételt érvényesítő környezetvédelmi egyesület vagy politikai pártnak, illetve
érdekképviseletnek nem minősülő társadalmi szervezet a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995 . évi LIM törvény 99 . ~ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a
géntechnológiai hatóság és a kérelmező, mint környezethasználó ellen pert indíthat a hatósági
határozatnak az észrevételben kifestett szakmai indokok alapján való bírósági felülvizsgálata
iránt. Az indított per halasztó határú

(5) Az eljárási határidő számításakor nem kell figyelembe venni azt az időtartamot, amely
alatt a géntechnológiai hatóság a társadalmi konzultációt lefolytatja . A társadalmi konzultáció
időtartama legfeljebb 30 nap lehet .

Módosító javaslat



(6) A természetes szervezet géntechnológiai módosítására, illetve géntechnológiával
módosított szervezetek és az azokból előállított termékek zárt rendszerben való
felhasználására vonatkozó engedélyt - az üzleti titok, a szerzői jog és a fajtaoltalom körébe
eső adatok kivételével - a géntechnológiai módosítást végző, illetve a felhasználó nevének, az
engedély számának, a géntechnológiai módosítás, valamint a felhasználás tárgyának, a
géntechnológiai módosításnál alkalmazott gének és a géntechnológiai módosítás
eredményének a társadalom számára való haszna és a lehetséges kockázatok megjelölésével a
géntechnológiai hatóság hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi ."

Indokolás

A tervezet figyelmen kívül hagyja az uniós tagságunkkal - ennek eredményeként a közösségi
jog környezetvédelmi normáinak átvételével - kialakított új jogintézményi rendünket, amely a
környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése céljából sokoldalúan érvényt szerez a társadalmi nyilvánosság részvételének az
egészséges és biztonságos környezetet érintő hatósági eljárásokban . (Lásd a környezetvédelmi
törvény 12. §-át és a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről
szóló 31/2005 . (XII. 25 .) kormányrendeletet.) A tervezet arra a - plurális demokráciát és a
környezetvédelem alkotmányos alapelveit egyaránt sértő - jogi álláspontra helyezkedik, hogy
az alanyi jogvédelemnek eleget tesz, ha egyoldalúan, csak a kérelmező (engedélyes)
érdeksérelmének orvoslására enged bírósági felülvizsgálatot, míg a környezetet veszélyeztető
vagy károsító magatartást kifogásoló társadalmi fellépés legfeljebb a hatósági engedély
ténybeli alapjára tehet észrevételt . Ehhez képest a védzáradéki eljárás szabályai az
engedélyezett GMO köztermesztés bármely utólagos korlátozása vagy tilalma esetén az
engedélyes számára biztosítják, hogy a számára sérelmes határozat ellen bírósági keresettel
éljen annak megváltoztatása iránt, sőt ennek lehetőségéről a hatóság határozata a jogosultat
köteles tájékoztatni . (Gtv. 118. § /3/ és /4/ bekezdése.) Ezzel szemben viszont az engedély
tervezetére - a közzétételétől számított 15 napon belül - a hatóságnál csak észrevételt lehet
tenni . (10 . § /4/ ) Ezt a Géntechnológiai Bizottság ugyan megvizsgálja, így a hatóság érdemi
döntése is számol vele annyiban, hogy határozata utal annak elbírálására. A társadalmi
nyilvánosság jogérvényesítési esélye azonban ezzel kimerül, mert az észrevételnek nincs jogi
kötőereje : annak szempontjai az eljárásban többé nem vitathatók .
A GMO köztermesztésének engedélyezésével érintett társadalom, illetve civil
szerveződésének környezetvédelmi érdekképviselete törvényességi szempontból csak akkor
kerülhet egyenjogú pozícióba a GMO köztermesztő engedélyessel, ha - a környezetvédelmi
törvény általános szabályai szerint - a törvény a környezetvédelmi egyesület és társadalmi
szervezet számára bírósági hatáskört nyit az észrevételt mellőző - annak szakmai-tudományos
szempontjait elutasító - közigazgatási határozat felülvizsgálatára . Az Európai Bíróság
arányosságra vonatkozó ítélkezési gyakorlata értelmében ezt a perjogi intézményt az
ellenérdekű felek helyzetének mérlegelése is indokolja, hiszen a GMO köztermesztő
magánérdekével szemben társadalmi közérdek áll fenn, amelynek érvényesítését a
környezetvédelem alkotmányos tételei (Alkotmány 18 . és 70/D. szakaszai) is megkövetelik.
Mindezekre tekintettel az indított pernek halasztó hatálya kell, hogy legyen .

Budapest, 2006 . október 12 .
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