
Tárgy: Kérjük, támogassa a gyomirtószertűrő GMO-kat ellenző határozatot 
– szavazás október 10-én

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Az október 10-i plenáris ülés kapcsán a Magyar Természetvédők Szövetsége, a 
Magyar Biokultúra Szövetség és a Greenpeace Magyarország Egyesület nevében 
arra kérjük Önt, támogassa azt a három határozati javaslatot, amelyek ellenzik 
három génmódosított fajtacsoport forgalmazási engedélyezését.

Jelen esetben a Bayertől származó A 2704-12-es génmódosított szója, a Syngenta 
által kifejlesztett MZHG0JG génmódosított kukorica és DowDupont által kifejlesztett 
kombinált fajtacsoportról van szó, amelyet az alábbi öt genetikai esemény 
kombinációjával állítottak elő: MON 89034, 1507, MON 88017, 59122, DAS-40278-9.

A fent említett génmódosított növények mindegyikét ellenállóvá tették bizonyos 
gyomirtókkal szemben, beleértve a glifozátot, a glüfozinátot és a 2,4-D-t. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy ezeket a növényeket sosem fogják termeszteni 
anélkül, hogy lepermeteznék  „kiegészítő” gyomirtókkal. Ugyanakkor az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által készített hatásvizsgálatban a szervezet 
nem foglalkozott e gyomirtók okozta különleges kockázatokkal, amelyek akkor 
jelentkeznek, amikor azokat a gyomirtószertűrő génmódosított növényekhez 
alkalmazzák, s nem vizsgálta meg az erre vonatkozó élelmiszer- és takarmányozás-
biztonsági következményeket sem.

E génmódosított növények importja a fogyasztók és a tenyésztett állatok 
egészségét újabb potenciális káros hatásoknak tenné ki.

Továbbá ezen génmódosított fajták engedélyezésére vonatkozó javaslatok 
egyikéhez sincs meg az EU-tagállamok minősített többségének 
támogatása. A hatásvizsgálati folyamat során a tagállamok szakértő által felvetett 
tudományos érvek és aggályok nagy részét figyelmen kívül hagyták.

Az Európai Bizottság döntései feletti demokratikus kontroll megerősítésére
van szükség, hogy az megfelelően tükrözze a tagállamok, az európai 
parlamenti képviselők és az EU polgárok többségi véleményét.

Végül, az Európai Bizottságnak, amikor génmódosított szervezetek engedélyezéséről
dönt, kötelessége hogy figyelembe vegyen más „legitim tényezőket” az EFSA 
véleménye mellett. Úgy véljük, hogy e „legitim tényezőknek” ki kell terjednie az EU 
által az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok, az ENSZ Biológiai Sokféleség 
Egyezménye és a Párizsi Éghajlatvédelmi Megállapodás keretében vállalt 
kötelezettségeire is.



Nincs rá garancia, hogy e génmódosított növények termesztése nem járul 
hozzá olyan természetes őserdők további pusztításához, mint az 
Amazonas.

A fentiek alapján arra kérjük Önt, október 10-én szavazza meg azt a három 
határozati javaslatot, amelyek ellenzik e három génmódosított fajtacsoport 
forgalmazási engedélyét. Amennyiben kérdése van a témával kapcsolatban, 
szívesen állunk rendelkezésére.
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Tisztelettel:

Éger Ákos    Czeller Gábor        Mező János Bálint
ügyvezető elnök        elnök       ügyvezető igazgató
Magyar Természetvédők   Magyar Biokultúra Szövetség Greenpeace Magyarország 
Szövetsége     Egyesület


