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Tárgy: a 1507-es génmódosított kukorica európai engedélyezése
Tisztelt Miniszter Úr!
Először is szeretnénk gratulálni Önnek és a Minisztérium valamint a Kormány
munkatársainak az Amflora génmódosított burgonya ügyében az Európai Törvényszéknél
kezdeményezett és a közelmúltban sikerrel megnyert perhez. Örülünk annak, hogy közel
négy évvel ezelőtt sikerült bátorítani a Kormányt a per elindításában, és hogy a
Minisztérium azóta is következetesen felvállalta az ügyet. Bízunk benne, hogy az Amflora
ügyben megnyert per kihatással lesz a 1507-es kukorica európai engedélyezésére is.
Örömmel értesültünk arról is, hogy a Kormány ellenzi a 1507-es génmódosított kukorica
európai termesztési engedélyezését. Ugyanakkor azon felül, hogy a döntéshozatal során
hazánk a Bizottság javaslata ellen szavaz, kérjük, hogy a Kormány diplomáciai
lehetőségeinek bevetésével is tegyen meg mindent azért, hogy a többi tagállam is a
termesztési engedély ellen szavazzon! A tagállamok meggyőzéséhez szívesen felajánljuk
segítségünket, miként már sikeresen működtünk együtt 2009-ben a MON810-es
génmódosított kukorica hazai termesztési tilalmának megvédése során.
Abban az esetben, ha nem folytatunk lobbitevékenységet vagy az nem kellő mértékben
sikeres és mégis megkapná a termesztési engedélyt a DAS-1507-es kukorica, akkor
elengedhetetlennek tartjuk a védzáradék bevezetését. Ezen felül az AMFLORA burgonya
esetéhez hasonlóan javasolnánk a Bizottság beperlésének megfontolását is.
Szeretnénk felhívni ugyanakkor a figyelmet arra, hogy nem szabad abban a hitben
ringatnunk magunkat, hogy a Bizottság által már több éve ígért, a génmódosított
növényeknek köztermesztésének korlátozásában nagyobb rugalmasságot ígérő
javaslatcsomagja biztonságot nyújt majd számunkra. Különösen, ha figyelembe vesszük
azt, hogy nincs tudomásunk olyan kellően megalapozott hazai tudományos vizsgálatokról,
melyek ennek a génmódosított kukoricafajtának nyilvánosságra még nem került
kockázatait mutatnák meg. Így Magyarország védzáradék kéreleme is könnyen támadható
lenne.
Új veszélyt jelentenek továbbá az Európai Unió és az Egyesült Államok között idén
megindult szabadkereskedelmi tárgyalások. A készülő szabadkereskedelmi megállapodás
veszélybe sodorhat minden olyan vívmányt, amelyet az elmúlt évtizedek során a
környezet- és természetvédelem során elértünk. Különösen hazánk Alaptörvényben is
rögzített génmódosítás-mentességére jelent nagy veszélyt ez a tervezett megállapodás.
Ezért mindent meg kell tenni, hogy e megállapodás létrejöttét megakadályozzuk. Még
abban az esetben is, ha a szabadkereskedelmi megállapodás következtében nem is
változnának meg a génmódosításra vonatkozó európai jogszabályok, éppen elég veszélyt
jelentene az engedélyezés felgyorsulása, az esetlegesen létrejövő befektető-állam
vitarendező mechanizmus pedig az egyes tagállami moratóriumokat is alááshatja.

Mindezek figyelembe vételével kérjük a Miniszter Urat, hogy tegyen meg mindent
azért, hogy se a 1507-es kukorica ne kapja meg az európai termesztési engedélyt,
sem pedig az EU és az Egyesült Államok között megkötni tervezett
szabadkereskedelmi megállapodás ne veszélyeztehesse hazánk mezőgazdaságát,
környezetünket és az állampolgárok egészségét.
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