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A növényi és erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabályok
felülvizsgálata

A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

Nyilvános konzultáció

A növényi és erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata 

Bevezetés

A növényi szaporítóanyagok (PRM) - ideértve a vetőmagokat, a fiatal növényeket és a növényi dugványokat - olyan

növények,  illetve  növényrészek,  amelyek  bármilyen  célból  (például  élelmiszerek,  ipari  felhasználás,

erdőgazdálkodás vagy díszítés) teljes növények előállítására alkalmasak és erre szolgálnak. A PRM-jogszabályok

révén  sikerült  biztosítani  a  növényi  szaporítóanyagok  azonosságát,  teljesítményét,  minőségét  és  egészségét,

továbbá előmozdítani a PRM-ágazat versenyképességét,  hozzájárulva ezzel az uniós élelmezésbiztonsághoz. A

magyar HU

European Commission (http://ec.europa.eu/index_en.htm) 
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vetőmagok  és  más  növényi  szaporítóanyagok  az  agrár-élelmiszeripari  termelési  lánc  legelején  állnak.  A

hagyományos  fajták  megőrzése  és  az  új  növényfajták  nemesítése  hozzájárul  a  növényi  szaporítóanyagok

sokféleségéhez, ami pedig hozzájárul a piacon elérhető élelmiszerek sokféleségéhez. A nemesítés eredményeként

például  szamócát  termelő  növényfajták  jöhetnek  létre  kora  tavasszal  vagy  nyár  végén.  Hasonlóképpen  a

növényfajták - például a különböző méretű, állagú és színű burgonya - megfelelhetnek a fogyasztói preferenciáknak.

Az  erdészeti  szaporítóanyagok  (FRM)  a  növényi  szaporítóanyagok  egyik  sajátos  típusát  képviselik.  Erdészeti

vetőmagok és növények tartoznak ide, amelyek az új erdők létrehozásának és a meglévő erdők újraerdősítésének

kiindulópontját  jelentik.  A  fafajok  sokféleségének  biztosítása,  valamint  a  kiváló  minőségű  vetőmagok  és  egyéb

erdészeti szaporítóanyagok előállítása elengedhetetlen az uniós erdők előnyös funkcióinak kiaknázásához, például

a  szabadidős  tevékenységekhez,  a  faanyag  biztosításához  és  az  éghajlatváltozás  mérsékléséhez  való

hozzájáruláshoz.  Az  FRM-jogszabályokat  a  PRM-jogszabályok  nagyon különleges  részeként  dolgozták  ki,  saját

alapfogalmakkal és megközelítésekkel, amelyek jelentősen eltérnek a többi PRM-ágazattól.

A Bizottság az Ossza meg velünk véleményét!  (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-

Novenyi-es-erdeszeti-szaporitoanyagok-felulvizsgalt-szabalyok-_hu)  oldalon  található  bevezető  hatásvizsgálat

közzétételével  tájékoztatta  az  érdekelt  feleket  és  a  nyilvánosságot  a  növényi  és  erdészeti  szaporítóanyagokra

vonatkozó jogszabályok módosítására irányuló terveiről.

A  felülvizsgálat  alatt  álló  uniós  jogszabályok  áttekintése  itt  (https://ec.europa.eu/food/plants/plant-reproductive-material

/legislation/specific-legislation_hu) található.

A növényi szaporítóanyagokra vonatkozó uniós jogszabályok két pilléren alapulnak: a forgalomba hozandó növényi

szaporítóanyagok tanúsítása és az adott növényi szaporítóanyagok fajtáinak nyilvántartásba vétele; ezek a pillérek

változatlanok  maradnak.  A  felülvizsgálat  nem érinti  a  GMO-kat  (beleértve  az  új  génkezelési  technikák  [NGT-k]

termékeit),  a  közösségi  növényfajta-oltalmi  jogokat  (CPVR)  és  a  szabadalmakat.  Ezek  mindegyike  külön

szabályozás tárgyát képezi.
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E kérdőív alkalmazásában a növényi szaporítóanyagok (PRM) mindenre vonatkoznak, beleértve a vetőmagokat és

az erdészeti szaporítóanyagokat (FRM) is. Szükség esetén külön utalás történik az erdészeti szaporítóanyagokra.

A válaszadó adatai

Háttér-információk 

* Utónév

János

* Vezetéknév

Tóth

* E-mail (nem kerül közzétételre)

info@fagosz.hu

A kérdőívet az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén kitöltheti. Kérjük, adja meg, melyik nyelven

válaszolja meg kérdéseinket.

* A következő nyelven töltöm ki a kérdőívet:

* A kérdőívet a következő minőségemben töltöm ki:
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Amennyiben az „Egyéb” választ választotta, kérjük, fejtse ki bővebben:

legfeljebb 255 karakter

0 out of 255 characters used.

Ha vállalat vagy üzleti szervezet/szövetség nevében válaszol, milyen típusú tevékenységről van szó?

Nemesítés

Fenntartás

Termelés, beleértve a növényi és/vagy erdészeti szaporítóanyagok termesztését és/vagy szaporítását is

Növényi és/vagy erdészeti szaporítóanyagok tárolása, gyűjtése, szállítása és/vagy feldolgozása

Gazdálkodói/mezőgazdasági termelői vagy kertészeti szövetség

Erdőgazdálkodás vagy erdőtulajdonosok/gazdálkodók szövetsége

Természetvédelem és helyreállítás

Kiskereskedelem/kiskereskedelmi szervezetek (pl. kertészeti központok)

Szállítás

Az ellátási lánc egyéb műveletei (pl. kereskedelmi, nagykereskedelmi és kapcsolódó szervezetek)

Egyéb

Amennyiben az „Egyéb” választ választotta, kérjük, fejtse ki bővebben:

legfeljebb 255 karakter

0 out of 255 characters used.

* Hány vállalata/tagja stb. van a szervezetnek?

EUSurvey - Survey https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PRM-FRMSurvey2022?surveylanguage=hu

4 / 10 2022. 01. 12. 9:32



* Származási ország

A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációhoz fűzött hozzászólásokat. Hozzászólásának közzétételekor Ön

eldöntheti, szeretné-e, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozzuk, vagy inkább névtelen kíván maradni. Az

átláthatóság érdekében a válaszadó típusát (például „vállalkozói szövetség”, „fogyasztói szervezet”, „uniós

polgár”), származási országát, a szervezet nevét és méretét, valamint átláthatósági nyilvántartási számát

mindig közzétesszük. E-mail-címét soha nem fogjuk nyilvánosságra hozni. Válassza ki az Ön számára

legmegfelelőbb adatvédelmi lehetőséget. Az alapértelmezett adatvédelmi lehetőségek a választott válaszadótípuson

alapulnak.

*

 Elfogadom a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-

privacy-statement_hu)

Ebben a kérdőívben, kérjük, válassza ki, hogy milyen mértékben ért egyet/nem ért egyet az alábbi

állításokkal, vagy válassza a „Nincs vélemény” opciót, ha nem tud vagy nem fog válaszolni.

A növényi szaporítóanyagok uniós szabályozása

A jelenlegi PRM-jogszabályok 12 irányelvből állnak, amelyek némelyike az 1960-as évekre tekint vissza. Közös szabályokat

határoz meg a növényi szaporítóanyagok uniós piaci értékesítésére vonatkozóan.
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Egyetértek
Valamennyire

egyetértek

Nem

igazán

értek

egyet

Nem

értek

egyet

Nincs

véleményem

A jelenlegi szabályok elavultak, logikátlanok

és összefüggéstelenek

A növényi szaporítóanyagok piaci

értékesítését uniós szinten kell szabályozni a

növényi szaporítóanyagok azonosságának

(pl. a megvásárolt vetőmag 100%-ából zöld

paradicsom helyett vörös paradicsom lesz),

minőségének (pl. csírázási arány) és

egészségének (kártevők hiánya) biztosítása

érdekében

A jelenlegi szabályok lehetővé tették a

növényi szaporítóanyagok szabad

mozgatását, rendelkezésre állását és

minőségét az uniós piacon

A PRM-szabályoknak hozzá kell járulniuk a

biológiai sokféleség visszaszorulásának, az

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak

és az éghajlatváltozás mérséklésének

kezeléséhez
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Egyetértek
Valamennyire

egyetértek

Nem

igazán

értek

egyet

Nem

értek

egyet

Nincs

véleményem

A PRM-szabályoknak elő kell segíteniük a

hagyományos fajták (pl. genetikai anyagok)

rendelkezésre állását az uniós piacon

A PRM-szabályoknak lehetővé kell tenniük a

helyi körülményekhez (pl. éghajlati

viszonyok, kulturális vagy történelmi

jelentőség) alkalmazkodó fajták

rendelkezésre állását az uniós piacon

A helyi feltételekhez és a hagyományos

fajtákhoz igazított fajták uniós piacon való

rendelkezésre állását lehetővé tevő enyhébb

szabályok nem veszélyeztethetik az EU-ban

értékesített növényi szaporítóanyagok

minőségét

Az új fajtáknak például a hatékony víz- és

tápanyag-felhasználás vagy a betegségekkel

szembeni ellenálló képesség révén hozzá

kell járulniuk a fenntartható

mezőgazdasághoz és élelmiszer-

termeléshez
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Egyetértek
Valamennyire

egyetértek

Nem

igazán

értek

egyet

Nem

értek

egyet

Nincs

véleményem

Az új fajtáknak ellenállónak kell bizonyulniuk

az éghajlatváltozás hatásaival szemben (pl.

a szélsőséges időjárási viszonyokhoz

alkalmazkodó, aszálytűrő növények)

A kizárólag amatőr kertészek számára

történő értékesítésre szánt növényi

szaporítóanyagok szélesebb választéka nem

veszélyeztetheti azok minőségét

A kérdőív a PRM-jogszabályok konkrét vonatkozásaival kapcsolatos kérdésekkel folytatódik, amelyek az adott jogszabályokat

szakértői szinten ismerő érdekelt feleknek szólnak. Ezeket a kérdéseket is meg kívánja válaszolni?

Vannak konkrét javaslatai a PRM-jogszabályok módosítására?

legfeljebb 500 karakter

0 out of 500 characters used.

Amennyiben e kérdőív keretében további alátámasztó információkat kíván benyújtani, a válaszokhoz kapcsolódó dokumentumot

Nem

Igen, csak a növényi szaporítóanyagokra (PRM) vonatkozó kérdőív kitöltésével szeretném folytatni

Igen, csak az erdészeti szaporítóanyagokra (FRM) vonatkozó kérdőív kitöltésével szeretném folytatni

Igen, a növényi és az erdészeti szaporítóanyagokra egyaránt vonatkozó kérdőív kitöltésével szeretném folytatni
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(például állásfoglalást) is feltölthet (legfeljebb 2 oldal terjedelemben).

A maximális fájlméret 1 MB.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a feltöltött dokumentumot a kérdőívre adott válaszaival együtt közzétesszük, azonban véleményének

feldolgozása során az Ön által kitöltött kérdőívnek tulajdonítunk elsődleges jelentőséget. Dokumentumot feltölteni nem kötelező. A

dokumentum további információként szolgál, és segít abban, hogy véleményét jobban megértsük.

Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.

Benyújtás

EUSurvey is supported by the European Commission's ISA² programme (https://ec.europa.eu/isa2/home_en), which promotes interoperability solutions for

European public administrations.



Select file(s) to upload

EUSurvey

Dokumentáció (/eusurvey/home/documentation) GYFK (/eusurvey/home/helpparticipants)

A honlapról (/eusurvey/home/about) Keresés (http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_en.html) Letöltés (/eusurvey/home/download)
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About the Commission's new web presence (http://ec.europa.eu/info/about-commissions-new-web-presence_en)

Resources for partners (http://ec.europa.eu/info/resources-partners_en) Cookie-k (http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm)

Jogi nyilatkozat (http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm) Kapcsolat (/eusurvey/home/documentation)

Privacy statement (/eusurvey/home/privacystatement) Terms of Service (/eusurvey/home/tos)

European Commission

Commission and its priorities (https://ec.europa.eu/commission/index_en)

Policies information and services (https://ec.europa.eu/info/index_en)

Follow the European Commission

 Facebook (https://www.facebook.com/EuropeanCommission)  Twitter (https://twitter.com/EU_commission)

Other social media (https://europa.eu/european-union/contact/social-networks_en)

European Union

EU institutions (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

European Union (https://europa.eu/european-union/index_en)

EUSurvey - Survey https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PRM-FRMSurvey2022?surveylanguage=hu
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