
Az Országgyûlés 74/2011. (X. 14.) OGY határozata
a genetikailag módosított szervezetektõl mentes Alpok–Adria kezdeményezéshez való
csatlakozásról**

Az Országgyûlés:

1. az Európai Unió jogi aktusaival összhangban támogatja a Horvát Köztársaság Országgyûlések azon kezdeményezését,

amely szerint az Alpok–Adria együttmûködés keretében genetikailag módosított szervezettõl mentessé nyilvánítják

területüket,

2. támogatja, hogy Magyarországon az érintett mezõgazdasági termelõk közösségei megállapodás keretében, önkéntes

alapon géntechnológiával módosított növényfajtáktól mentes övezeteket hozzanak létre,

3. felhívja az önkormányzatokat, hogy az illetékességi területükön segítsék elõ a 2. pont szerinti megállapodások

létrehozását.

4. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

** A határozatot az Országgyûlés a 2011. október 10-i ülésnapján fogadta el.
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