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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a 
GMO-mentes európai régiókról1

1. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája biztosítja az Európa Tanács tagállamai helyi 
és regionális hatóságai számára a hatáskörükön belüli szabad és akadálytalan 
döntéshozatalt.

2. A helyi és regionális hatóságok GMO-k felhasználásával és környezetbe való 
kibocsátásával kapcsolatos korlátozásokra és tiltásokra vonatkozó közpolitikáját 
tiszteletben kell tartani, ezért a tagállamoknak figyelembe kell venniük a helyi és 
regionális kormányzatok e tekintetben hozott döntéseit.

3. A helyi és regionális hatóságok hatáskörük szerinti – és a tagállamok belső szerkezetének 
megfelelő – mérlegelési jogkörét nem szabad korlátozni, és tiszteletben kell tartani a több 
mint 150 európai régió és 4 500 helyi önkormányzat GMO-mentességgel kapcsolatos 
kötelezettségvállalását.

4. A környezetkímélőbb mezőgazdasági termelés és idegenforgalom ösztönzése, és a 
biológiai sokféleség megőrzése érdekében ez a nyilatkozat támogatja a GMO-mentes 
területeket meghatározó helyi és regionális hatóságok döntéseit.

5. Ezért felhívjuk a Bizottságot, hogy támogassa a bevált módszerek cseréjét a tagállamok 
között a helyi és regionális önkormányzati szinten hozott határozatok végrehajtása 
tekintetében akkor, amikor a termesztés engedélyezése vonatkozásában a földrajzi hatály 
kiigazítását kérik, vagy olyan intézkedéseket fogadnak el, amelyek korlátozzák vagy 
tiltják a GMO-termesztést az alkalmazandó uniós szabályozással összhangban.

6. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


