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A gyümölcstermő növények szaporítóanyagai *

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a gyümölcstermő növények
szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról
szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott változat) (COM(2007)0031 –

C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0031),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0093/2007),

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intéz-
ményközi megállapodásra (1)

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 80a. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság kedvező
véleményére (A6-0480/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikké-
nek (2) bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizott-
ság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás
(6) preambulumbekezdés

(6) Célszerű olyan közösségi szabályokat létrehozni, amelyek
a Közösségben nagy gazdasági jelentőséggel bíró gyümölcsnem-
zetségekre és -fajokra vonatkoznak, és amelyek tartalmaznak
egy közösségi eljárást további nemzetségek és fajok az irányelv
hatálya alá tartozó nemzetségek és fajok listájára történő
későbbi felvételére. Azon nemzetségeket és fajokat kell felvenni
a listára, amelyeket a tagállamokban széles körben termesztenek,
és amelyek szaporítóanyagainak több tagállamra kiterjedő
jelentős piaca van.

(6) Célszerű olyan közösségi szabályokat létrehozni, amelyek
a Közösségben nagy gazdasági jelentőséggel bíró gyümölcsnem-
zetségekre és -fajokra vonatkoznak, és amelyek tartalmaznak
egy közösségi eljárást további nemzetségek és fajok az irányelv
hatálya alá tartozó nemzetségek és fajok listájára történő
későbbi felvételére. Azon nemzetségeket és fajokat kell felvenni
a listára, amelyeket a tagállamokban széles körben termesztenek,
és amelyek szaporítóanyagainak jelentős piaca van.

(1) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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2. módosítás

(11) preambulumbekezdés

(11) Nem engedélyezhető a géntechnológiával módosított
ültetvényanyagoknak a fajtajegyzékbe történő felvétele, kivéve
ha a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe tör-
ténő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i
2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben és a gén-
technológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletben említett minden megfelelő intézke-
dést megtettek az emberi egészség vagy a környezet bármiféle
veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

(11) Nem engedélyezhető a géntechnológiával módosított
ültetvényanyagoknak a fajtajegyzékbe történő felvétele, kivéve a
kívánt fajták oltására szolgáló oltványként, és azzal a feltétel-
lel, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek környe-
zetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. már-
cius 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben
és a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmá-
nyokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben említett minden megfelelő
intézkedést megtettek az emberi egészség vagy a környezet bár-
miféle veszélyeztetésének elkerülése érdekében. Ebben az eset-
ben meg kell említeni a géntechnológiai módosítás célját.

4. módosítás

(15) preambulumbekezdés

(15) Azokra a szállítókra, akik csak olyan személyeknek
forgalmaznak gyümölcsszaporító és ültetvényanyagokat, akik
a gyümölcsszaporító vagy ültetvényanyagok termesztésével
vagy értékesítésével nem hivatásszerűen foglalkoznak, nem
vonatkozik a nyilvántartásba vételi kötelezettség.

törölve

5. módosítás

(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagokat forga-
lomba hozó szállítóknak erre a szektorra kell szakosodniuk.

6. módosítás

(16a) preambulumbekezdés (új)

(16a) Továbbá ahhoz, hogy egy termelő közösségi finanszí-
rozásban részesülhessen gyümölcsösök telepítéséhez, a termelő-
nek figyelnie kell arra, hogy a felhasználandó szaporító-
anyagnak hivatalosan nyilvántartásba vett szállítótól szár-
mazzon.

7. módosítás

(17) preambulumbekezdés

(17) Ez a célkitűzés legjobban a fajta – különösen a régebbi
fajták – közismertsége vagy a leírás rendelkezésre bocsátása által
érhető el, amely a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) jegyző-
könyvein vagy azok hiányában más nemzetközi vagy nemzeti
szabályokon alapul.

(17) Ez a célkitűzés legjobban a fajta – különösen a régebbi
fajták – közismertsége vagy a leírás rendelkezésre bocsátása által
érhető el, amely a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) jegyző-
könyvein vagy azok hiányában más nemzetközi vagy nemzeti
szabályokon alapul. E célból a forgalmazott fajtákat fel kell
venni a vonatkozó listára.
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8. módosítás

(22) preambulumbekezdés

(22) Olyan szabályokat kell létrehozni, amelyek az olyan ter-
mészeti katasztrófák, mint például tűzvész, vihar, rossz termés
és előre nem látható körülmények okozta átmeneti beszerzési
nehézségek esetén lehetővé teszik egy korlátozott időtartamra
és meghatározott feltételek mellett az ezen irányelvben meghatá-
rozottnál enyhébb feltételeknek megfelelő gyümölcsszaporító és
ültetvényanyagok forgalmazását.

(22) Olyan szabályokat kell létrehozni, amelyek az olyan ter-
mészeti katasztrófák, mint például tűzvész és vihar, vagy előre
nem látható körülmények okozta átmeneti beszerzési nehézsé-
gek esetén lehetővé teszik egy korlátozott időtartamra és
meghatározott feltételek mellett az ezen irányelvben meghatá-
rozottnál enyhébb feltételeknek megfelelő gyümölcsszaporító és
ültetvényanyagok forgalmazását.

9. módosítás

(23) preambulumbekezdés

(23) Az arányosság elvének megfelelően olyan rendelkezést
kell hozni, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy
mentesítsék azokat a kistermelőket a címkézési kötelezettség,
az ellenőrzések és a hivatalos vizsgálatok alól, akiknek a gyü-
mölcsszaporító és ültetvényanyagok termelésével és értékesíté-
sével kapcsolatos tevékenysége a helyi piac olyan végső fel-
használóinak ellátására irányul, akik nem hivatásszerűen vesz-
nek részt a növénytermesztésben („helyi kereskedelem”).

törölve

10. módosítás

(25) preambulumbekezdés

(25) Rendelkezni kell a harmadik országokból származó gyü-
mölcsszaporító és ültetvényanyagok Közösségen belüli forgalma-
zásának engedélyezéséről, feltéve hogy azok ugyanazokkal a biz-
tosítékkal rendelkeznek, mint a Közösségben termelt gyü-
mölcsszaporító és ültetvényanyagok, és megfelelnek a közösségi
szabályoknak.

(25) Rendelkezni kell a harmadik országokból származó gyü-
mölcsszaporító és ültetvényanyagok Közösségen belüli forgalma-
zásának engedélyezéséről, feltéve hogy azok ugyanazokkal a biz-
tosítékkal rendelkeznek, mint a Közösségben termelt gyü-
mölcsszaporító és ültetvényanyagok, és megfelelnek a közösségi
szabályoknak. A harmadik országokban működő, gyümölcs-
szaporító és ültetvényanyagokat exportáló vállalatokat nyil-
vántartásba kell venni.

11. módosítás

2. cikk, 4. pont

4. „klón”: a fajta vegetatív utóda; ez a fajtaazonosság, a feno-
tipikus jellemzők és az egészségi állapota alapján kiválasz-
tott ültetvényanyagra igaz.

4. „klón”: egy gyümölcstermő növényfaj fajtájának vegetatív
utóda; ez a fajtaazonosság, a fenotipikus jellemzők és az
egészségi állapota alapján kiválasztott ültetvényanyagra igaz;

12. módosítás

2. cikk, 8. pont, e) alpont

e) azokat a hivatalos vizsgálatok alkalmával az a)–d) pontban
szereplő feltételeknek megfelelőnek nyilvánították;

e) azokat a hivatalos vizsgálatok során elvégzett szúrópróba-
szerű ellenőrzések alkalmával az a)–d) pontban szereplő fel-
tételeknek megfelelőnek nyilvánították.

C 323 E/62 HU 2008.12.18.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. december 11., kedd

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI



13. módosítás
2. cikk, 11. pont, a) alpont

a) a tagállam által létrehozott vagy kijelölt, a nemzeti kormány
felügyelete alá tartozó hatóság, amely a gyümölcsszaporító
és ültetvényanyagokkal kapcsolatos minőségi kérdésekért
felelős;

a) a tagállam által létrehozott vagy kijelölt, a nemzeti kormány
felügyelete alá tartozó hatóság, amely a gyümölcsszaporító
és ültetvényanyagokkal kapcsolatos minőségi, tanúsítási és
növény-egészségügyi kérdéseket érintő vizsgálatok és
ellenőrzések végrehajtásáért felelős;

14. módosítás
3. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a szaporítóanyagot hivatalosan „prebázis szaporítóa-
nyagnak”, „bázis szaporítóanyagnak” vagy „minősített sza-
porítóanyagnak” minősítették, vagy egy hivatalos vizsgálat
alkalmával CAC anyagként sorolták be;

a) azokat hivatalosan „prebázis szaporítóanyagnak”, „bázis
szaporítóanyagnak” vagy „minősített szaporítóanyagnak”
minősítették, vagy megfelelnek a CAC anyagokkal szem-
ben támasztott előírásoknak.

15. módosítás
3. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) az ültetvényanyagot hivatalosan minősített anyagnak
minősítették, vagy egy hivatalos vizsgálat alkalmával
CAC anyagként sorolták be.

törölve

16. módosítás
3. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben egy fajta a 2001/18/EK irányelv 2. cikkének
1. és 2. pontja értelmében géntechnológiával módosított szerve-
zetből áll, a fajta fajtajegyzékbe történő felvétele csak akkor
engedélyezhető, ha az anyagot ezen irányelvnek vagy az
1829/2003/EK rendeletnek megfelelően engedélyezték.

(2) Amennyiben egy fajta a 2001/18/EK irányelv 2. cikkének
1. és 2. pontja értelmében géntechnológiával módosított szerve-
zetből áll, a fajta fajtajegyzékbe történő felvétele csak akkor
engedélyezhető, ha az anyagot ezen irányelvnek vagy az
1829/2003/EK rendeletnek megfelelően engedélyezték, figye-
lemmel arra az előfeltételre, hogy azt oltóalanyként fogják fel-
használni, amelyre a kívánt fajtát fogják ráoltani.

17. módosítás
3. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A 2001/18/EK irányelv 2. cikkének 1. és 2. pontja
értelmében vett géntechnológiával módosított fajta esetében
főként az emberi egészséggel és a környezettel kapcsolatos,
külön kockázatelemzésre kerül sor, továbbá az árucímkén a
vásárló tájékoztatására megfelelően fel kell tüntetni, hogy gén-
technológiával módosított anyagokról van szó, valamint ismer-
tetni kell a géntechnológiai módosítás célját.

18. módosítás
3. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok hivatalosan
nyilvántartásba vett szállítók általi kellően dokumentált for-
galmazása a termelők gyümölcsösök telepítésére irányuló társ-
finanszírozási programokban való részvétele elengedhetetlen
feltételének tekintendő.
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19. módosítás
4. cikk, ca) pont (új)

ca) A tagállamok saját hazai termelésük tekintetében további,
illetve szigorúbb feltételeket állapíthatnak meg a gyü-
mölcsszaporító és ültetvényanyagok tekintetében.

20. módosítás
5. cikk, (1) bekezdés

(1) Azon szállítókat, akik az ezen irányelv hatálya alá tartozó
tevékenységeket végeznek, hivatalos nyilvántartásba kell venni.

(1) Azon szállítókat, akik az ezen irányelv hatálya alá tartozó
tevékenységeket végeznek, hivatalos nyilvántartásba kell venni,
valamint e szállítóknak a szaporítóanyagok tekintetében az
egyes tagállamok által meghatározott feltételeknek megfe-
lelően kiállított forgalmazási engedéllyel kell rendelkezniük.

21. módosítás
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagot forgalomba
hozó szállítóknak e területen szakirányú végzettséggel kell ren-
delkezniük, ezek pedig csak agronómusok vagy ilyen szakirá-
nyú végzettséggel rendelkező személyeket foglalkoztató vállal-
kozások lehetnek.

22. módosítás
5. cikk, (1b) bekezdés (új)

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy a szállítók minden
szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok termelésének és forgal-
mazásának valamennyi szakaszában megfeleljenek ezen irány-
elv szabványainak, és ellenőrzik ezt.

23. módosítás
5. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik azon szállítókra, akik
olyan személyeknek forgalmaznak gyümölcsszaporító és ültet-
vényanyagokat, akik a gyümölcsszaporító vagy ültetvé-
nyanyagok termesztésével, szaporításával vagy értékesítésével
nem hivatásszerűen foglalkoznak.

törölve

24. módosítás
6. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

(3) A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok forgalmazása-
kor a szállítók legalább 12 hónapig megtartják az értékesítésük-
ről vagy beszerzéseikről szóló nyilvántartást.

(3) A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok forgalmazása-
kor a szállítók legalább 5 évig megtartják az értékesítésükről
vagy beszerzéseikről szóló nyilvántartást.

25. módosítás
7. cikk, (2) bekezdés

(2) Géntechnológiával módosított szaporítóanyag esetében az
ezen irányelv hatálya alá eső anyagra helyezett vagy az azt
kísérő valamennyi hatósági vagy más címkén és okmányon
egyértelműen feltüntetik, hogy a fajtát géntechnológiával módo-
sították, megnevezve a géntechnológiával módosított szervezete-
ket.

(2) Géntechnológiával módosított szaporítóanyag esetében az
ezen irányelv hatálya alá eső anyagra helyezett vagy az azt
kísérő valamennyi hatósági vagy más címkén és okmányon
egyértelműen feltüntetik, hogy a fajtát géntechnológiával módo-
sították, megnevezve a géntechnológiával módosított szervezete-
ket, és ismertetik a géntechnológiai módosítás célját.
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26. módosítás
12. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A harmadik országbeli gyümölcsszaporító- és ültet-
vényanyag-exportőröket nyilvántartásba veszik annak érdeké-
ben, hogy valamennyi szakaszban biztosított legyen a nyomon
követhetőség.

28. módosítás
19a. cikk (új)

19a. cikk

Az alkalmazás értékelése

A Bizottság az ezen irányelvhez tartozó végrehajtási irányelvek
hatálybalépésétől számított öt éven belül megvizsgálja az
irányelv alkalmazásának eredményeit, és az Európai Parla-
mentnek és a Tanácsnak egy, a szükséges módosításokra
vonatkozó javaslatokkal kiegészített jelentést nyújt be.

29. módosítás
21. cikk

A tagállamok XXXX. január 1-jéig átmenetileg engedélyezhetik
saját területükön az ezen irányelv hatálybalépésekor már meg-
lévő anyanövényekből származó minősített és CAC szaporítóa-
nyag forgalmazását.

A tagállamok ezen irányelv hatálybalépése után 10 évig átme-
netileg engedélyezhetik saját területükön az ezen irányelv hatály-
balépésekor már meglévő anyanövényekből származó minősített
és CAC szaporítóanyag forgalmazását.

30. módosítás
22. cikk, (2a) albekezdés (új)

Az új alkalmazási rendelkezések elfogadásáig továbbra is a
hatályon kívül helyezendő 92/34/EGK irányelv alkalmazási
rendelkezései maradnak hatályban.

P6_TA(2007)0587

A hozzáadottértékadó-mértékek *

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a 2006/112/EK irányelvnek a
hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő
módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0381 – C6-0253/2007 –

2007/0136(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0381),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0253/2007),

– tekintettel a standard héa-kulcsoktól eltérő héa-kulcsokról szóló, a Tanácshoz intézett bizottsági közle-
ményre (COM(2007)0380),
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