
Az Országgyûlés
47/2008. (IV. 23.) OGY

határozata

a géntechnológiai tevékenységgel,
annak mezõgazdasági és élelmiszer-elõállítási
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl
és az ezeket érintõ magyar stratégiáról  szóló

53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak
végrehajtásáról  szóló jelentés elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés a gén tech no ló gi ai te vé keny ség gel,
an nak me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-elõ ál lí tá si al kal ma zá -
sá val kap cso la tos egyes kér dé se krõl és az eze ket érin tõ
ma gyar stra té gi á ról  szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY ha tá ro -
zat ban fog lal tak vég re haj tá sá ról  szóló idõ ará nyos tel je sí -
tést tar tal ma zó je len tést el fo gad ja.

2. Az Or szág gyû lés ugyan ak kor fel hív ja a Kor mány
 figyelmét azok ra a te rü le tek re, ame lyek meg ol dá sá ban
 további elõ re lé pés szük sé ges. Ezek kü lö nö sen az aláb bi ak:

a) Az EU-ban en ge dé lye zett GM-faj ták, il let ve a vizs -
gá la ti fá zis ban lévõ faj ta je löl tek ha tás vizs gá la ta i ra ren del -
ke zés re álló költ ség ve té si for rá sok el enyé szõ ek, azok a
 kitûzött cé lok el éré sé hez elég te le nek, ezért azo kat je len tõ -
sen nö vel ni kell. Csak így te remt he tõk meg a tu do mány
szá má ra az e kér dé sek tisz tá zá sá hoz szük sé ges fel té te lek,
ezért a tu do mány irá nyí tás ban a GM-ter mék elõ ál lí tás
 helyett a GM-mel lék ha tás-vizs gá la tok kap ja nak pri o ri tást
a ku ta tá si (NKTH, OTKA, ÚMFT stb.) pá lyá za ti rend sze -
rek ben.

b) Az 53/2006. (XI. 29.) OGY ha tá ro zat tal és a
2001/18/EK irány elv vel össz hang ban, a kö zös sé gi jog
adta ke re tek ma xi má lis ki hasz ná lá sá val úgy kell a ha zai
jogi sza bá lyo zást to vább mó do sí ta ni, hogy a ha tás vizs gá -
la tok ban a faj ta tu laj do nos bio tech no ló gi ai cé gek kö te le -
sek le gye nek együtt mû köd ni, to váb bá erõ sít he tõ le gyen
a fo gyasz tók, a szom szé dos gaz dál ko dók és a he lyi kö zös -
sé gek ön ren del ke zé si jo gá nak, vá lasz tá si és vál lal ko zá si
sza bad sá gá nak, va la mint a GM-tech no ló gi á tól el té rõ gaz -
dál ko dá si és kör nye zet hasz ná la ti rend sze rek és spe ci á lis
ága za tok, mint pél dá ul az öko ló gi ai gaz dál ko dás, ve tõ -
mag ter mesz tés, kör nye zet- és ter mé szet vé de lem ér de ke i -
nek ér vé nye sí té se.

c) Foly tat ni és erõ sí te ni kell a nem zet kö zi erõ fe szí té se -
ket an nak ér de ké ben, hogy to vább nö ve ked jen az Eu ró pai
Par la ment el len õr zõ és dön tés ho zó sze re pe a gén tech no ló -
gi ai sza bá lyoz ás te rü le tén.

* Az Or szág gyû lés a ha tá ro za tot a 2008. áp ri lis 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

d) A füg get len ku ta tá sok kal alá tá masz tott ha tás vizs gá -
la tok fel té te le it és az erre ala po zott tá jé koz ta tás rend sze rét
meg kell te rem te ni a szük sé ges pénz ügyi for rá sok kal
együtt.

e) A gén tech no ló gi ai úton mó do sí tott nö vé nyek kel
kap cso la tos szennye zõ dé sek fel de rí té se és meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben szi go rí ta ni kell a ha zai el len õr zé si rend -
szert, to váb bá tá mo gat ni szük sé ges a tech no ló gia hosszú
távú kör nye ze ti, öko ló gi ai és hu mán – egész ség ügyi ha tá -
sa i nak nyo mon kö ve té sét biz to sí tó nem ze ti vizs gá la ti pro -
to koll, el já rás rend ki dol go zá sát, és az ez zel kap cso la tos
mo ni tor ing rend szer egy sé ges in téz mé nyi hát te ré nek
 kialakítását.

f) 2008. má jus 15-ig ki kell je löl ni az Egész ség ügyi
Gén tech no ló gi ai Ha tó sá got és Egész ség ügyi Szak ha tó sá -
got, to váb bá mi e lõbb szük sé ges el in dí ta ni a már for ga lom -
ban lévõ, il let ve en ge dé lye zés alatt álló gén tech no ló gi á val
mó do sí tott faj ták, faj ta je löl tek hu mán- és ál lat egész ség -
ügyi vizs gá la ta it.

g) Szi go rú szank ció rend szer rel szük sé ges érvényesí -
teni a ha tár ér té kek be tar tá sát.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
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