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Határozat

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és
Fogyasztóvédelmi Bizottság javaslatára a génmódosított termékek bevezetésével, és
annak kockázataival kapcsolatban a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 2. § (3) bekezdése alapján a következőképpen
foglal állást:
1./ A géntechnológia bevezetését mindaddig el kell halasztani, amíg objektív- és
megismételhető tudományos vizsgálatok nem támasztják alá annak
kockázatmentességét.
2./ A géntechnológia bevezetése a magyar mezőgazdaság számára egyelőre
semmilyen előnyt nem jelent, mivel az többlettermést nem eredményez. A
géntechnológia bevezetésével Magyarország elveszítheti azon előnyét – főként
a génmódosított termékeket elutasítók egyre növekvő körében –, hogy
garantáltan génmanipuláció-mentes termékekkel vesz részt a világpiacon.
3./ A génmódosított szervezetekkel kapcsolatos szennyeződések felderítése és
megakadályozása érdekében szigorítani szükséges a hazai ellenőrzési
rendszert. Ki kell dolgozni a géntechnológia hosszú távú környezeti, ökológiai és
humán egészségügyi hatásainak nyomon követését biztosító nemzeti vizsgálati
protokollt és monitoring rendszert. E rendszerek hatékonyságának biztosítása
érdekében ki kell alakítani annak egységes intézményi hátterét.
4./ Ki kell jelölni az egészségügyi (humán- és állategészségügyi) géntechnológiai
hatóságot és szakhatóságot. A kormánynak a genetikailag módosított
szervezetek egészségügyi (humán- és állategészségügyi) célú engedélyezésére
és felhasználására vonatkozó hazai jogszabályok kidolgozását el kell végeznie.
5./ E célok eléréséhez, és az ezekben megjelenő nemzeti érdekek
érvényesítéséhez igénybe kell venni a hazai tudomány segítségét, és biztosítani
kell az ehhez szükséges finanszírozási és intézményi kereteket. Mindehhez meg
kell teremteni a szükséges társadalmi nyilvánosságot a megfelelő fórumokon
úgy, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés működjön együtt az ügyben érintett
megyei szervezetekkel, beleértve a civil és környezetvédelmi szervezeteket is.

-26/ A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés éljen megyei szintű koordinációs szerepével,
és ösztönözze a megye települési önkormányzatait hasonló jellegű helyi
határozatok meghozatalára. Javasolja a megye települési önkormányzatainak,
hogy az általuk nyújtott szolgáltatások kialakítása során (földterület
bérbeadása, étkeztetés, földhasznosítás stb.) kövessenek GMO-mentes
politikát, valamint minden lehetséges eszközzel biztosítsák a GMO-s
növényeket nem használó mezőgazdasági rendszerek erősödését és
fejlődését, különösképpen a bio- vagy organikus gazdálkodás feltételeinek
elősegítésével.
7./

Felkéri Megyei Közgyűlés elnökét, hogy a Közgyűlés jelen állásfoglalásáról
tájékoztassa a Magyar Köztársaság Kormányát, a megye települési
önkormányzatait, országgyűlési, és európai parlamenti képviselőit.
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