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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója javasolja, hogy a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó 
(COM(2013)0262) rendeletre irányuló javaslat tárgyalása tekintetében a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság helyett a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot jelöljék ki illetékes bizottságnak. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy 
a javaslat változatlan formában történő elfogadása szabad utat engedne a vegyiparnak, 
miközben bezárná az ajtót a biogazdálkodás előtt. A petíció benyújtója szerint ez egyes fajták 
elvesztésével, a biodiverzitás csökkenésével és a sok különféle növényt termesztő kis 
mezőgazdasági termelők adminisztratív terheinek drasztikus növekedésével járna. Ezenkívül 
megjelennének a piacon olyan szabadalmaztatott és biotechnológiai növények, amelyek 
esetében nem tisztázott, hogy magjaik használhatóak-e vagy sem. Végezetül, a petíció 
benyújtója azzal érvel, hogy bár az Európai Bizottság állítása szerint a javaslat célja 
12 különböző irányelv ésszerűsítése, a javaslat végső soron a bürokrácia növekedéséhez fog 
vezetni, mivel számos új másodlagos szabály kidolgozását teszi szükségessé. Ezáltal a 
rendszer kevésbé lesz átlátható, és meg fogja könnyíteni az agráripar érdekeit érvényesíteni 
szándékozó lobbisták dolgát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.



PE530.019v01-00 2/2 CM\1022464HU.doc

HU

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A petíció benyújtói által felvetett kérdésekkel az Európai Parlament az eljárási szabályzatának 
megfelelően foglalkozott.

A javaslat a mezőgazdasági termelés alapját, és a táplálék-, illetve takarmánylánc első elemét 
képező növényi szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozik. A 
javasolt rendelet fő célja a piacon lévő növényi szaporítóanyagok minőségének, 
azonosságának és egészségességének garantálása.

A javasolt rendelet egyik további központi célkitűzése, hogy hozzájáruljon a növényi 
genetikai erőforrások megőrzéséhez és fenntartható használatához. A petícióban foglalt 
állításokkal ellentétben a javaslat elősegíti a hagyományőrző fajták piacra jutását, támogatja a 
speciálisan biogazdálkodás céljára nemesített fajták kifejlesztését, lehetővé teszi a fajta 
fogalmának nem megfelelő szaporítóanyagok (heterogén szaporítóanyagok) forgalmazását, 
minimális szabályozás mellett teret enged a réspiacra szánt szaporítóanyagoknak, továbbá 
csökkenti a kkv-k és a mikrovállalkozások költségeit és adminisztratív terheit.


