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.J2011 . G.) OGY határozat

a géntechnológiával módosított szervezetek, illetve az azokból el őállított termékek
kibocsátása elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes intézkedésekr ől

1. Az Országgyűlés üdvözli az Európai Bizottság által a 2001/18/EK irányelv módosítására
tett javaslatot, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a területükön nemzet i
hatáskörben megtiltsák a géntechnológiával módosított szervezetek, illetve az azokbó l
előállított termékek kibocsátását .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel segíts e
elő , hogy az irányelv módosítása mielőbb, lehetőség szerint még a lengyel soros uniós
elnökség alatt elfogadásra kerüljön .

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kezdjen széleskörű társadalmi és szakmai
konzultációt a géntechnológiai tevékenységrő l szóló 1998. évi XXVII. törvény helyébe lép ő
új nemzeti szabályozás megalkotása érdekében. Az új törvény minden rendelkezésre áll ó
eszközzel biztosítsa, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar GMO-mentes
maradhasson .

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges diplomáciai
lépést és más intézkedést egy olyan irányelv elfogadása érdekében, amely — a
közegészségügyi kockázatokra tekintettel — lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az áru k
szabad áramlásának elvétől eltérve a géntechnológiával módosított szervezetek, illetve a z
azokból előállított élelmiszeripari termékeknek az Európai Unió más tagállamaiból val ó
behozatalát is korlátozhassák.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy lépjen fel az Európai Unió intézményeinél és a
többi tagállamnál annak érdekében, hogy a géntechnológiával módosított élelmezési cél ú
szervezetek engedélyezése — a tagállami engedélyezési hatáskörök szélesedéséve l
párhuzamosan — szigorodjon, a környezeti és egészségügyi hatások figyelembe vételére a z
Unió szervei fordítsanak nagyobb figyelmet az eljárások során, az Európa i
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) mellett más szervek, például az Európa i
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) is kapjanak szerepet a kockázatok felmérésében és a z
engedélyek kiadásában.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Lehet Más a Politika a közelmúlt riasztó, a génmódosított terményekkel összefüggő
jogsértéseire tekintettel szükségesnek tartja a génmódosított szervezetekkel összefüggő
tilalmak hatékonyabb kikényszerítését lehetővé tevő jogi környezet kialakítását .
Magyarország csak úgy lehet képes az egységes európai piac keretei között hatékonya n
fellépni a génmódosított szervezeteknek terjesztésével szemben, ha a jelenleg a 2001/18/EK
irányelv alapján uniós határkörbe tartozó szabályozási jogkörét a nemzeti GMO-tilalo m
előírásához szükséges körben vissza tudja szerezni . Ezért javasoljuk az Országgyűlés eziránti
elkötelezettségének egyértelmű kinyilvánítását, egyben deklarálni javasoljuk a reményeink
szerint a hatályos géntechnológiai törvényt felváltó új szabályozás megfelelő társadalmi
egyeztetésének, illetve a harmadik országból származó GMO-import minden diplomácia i
eszközzel való korlátozásának kiemelkedő fontosságát .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1-2. -hoz

A határozati javaslat támogatásáról biztosítja az Európai Bizottságnak a 2001/18/EK irányel v
felülvizsgálatára irányuló javaslatát, valamint felkéri a Kormányt a javaslat mielőbbi ,
lehetőleg a folyamatban lévő elnökségi terminusban történő elfogadását el ősegítő
erőfeszítésekre.

A 3-5.-hoz

A határozati javaslat kiterjed arra is, hogy felkérje a Kormányt a géntechnológia i
tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvényt az irányelv felülvizsgálata esetén
szükségszerűen felváltó új szabályozás széleskörű társadalmi egyeztetésének, a harmadik
országból származó import korlátozását is lehet ővé tevő közösségi szabályozás
kialakításának, valamint a tagállami hatáskörbe kerülő ellenőrzési tevékenység szigorításának
kezdeményezésére is. Ezek hiányában ugyanis önmagában a visszaszerzett nemzeti jogkörök
nem képesek biztosítani a GMO-mentességet . A géntechnológiai tevékenység tilalmáról szól ó
törvényi szabályozás előkészítése a bizottsági javaslat tárgyalásának előrehaladtával akár már
a következő hónapokban megkezdhető , így a gyors cselekvéshez fűződő nemzeti érdek és a
megalapozott döntéshozatal igénye egyidej űleg is teljesíthető .

A 6.-hoz
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Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk a géntechnológiáva l
módosított szervezetek, illetve az azokból el őállított termékek kibocsátása elleni
hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes intézkedésekr ő l szóló országgyűlési határozati
javaslatot.

Budapest, 2011 . július l/

Szabó Rebeka
LMP

SEh inng ábor
LMP

dr. SziYagyi Péter
LMP


	page 1
	page 2
	page 3

