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от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони 

 

Доклад A8-0311/2015 

Мартин Хойслинг 

Биологично производство и етикетиране на биологични продукти 

COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD) 

Проект на законодателна резолюция 

параграф 1 а (нов) 

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1а. Запознава се със изявлението на 

Комисията приложено към 

настоящата резолюция; 

Or. en 

За сведение, текстът изявлението е следният: 

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА 

 

Изявление на Комисията във връзка с временните експерименти за биологичните 

сортове  

Комисията подчертава необходимостта от определяне на условията, при които се 

развиват биологичните сортове, подходящи за биологично производство. 

За установяване на критериите за описание на характеристиките на „биологичните 

сортове, подходящи за биологично производство“, както и за определяне на условията, 

при които „биологичните сортове, подходящи за биологично производство“ могат да се 

произвеждат, за да се предлагат на пазара, Комисията ще организира временен 

експеримент най-късно 6 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент. 

При този временен експеримент ще се установят критериите за описание на 

различимостта, хомогенността и устойчивостта и ако е приложимо, на значението за 

отглеждането и употребата на биологичните сортове, подходящи за биологично 
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производство, и ще бъдат разгледани други условия във връзка с предлагането на 

пазара, като етикетиране и пакетиране. В тези условия и критерии ще бъдат отчетени 

специфичните нужди и цели на биологичното земеделие, като подобряването на 

генетичното разнообразие, устойчивостта на заболявания и приспособяването към 

почвените и климатичните условия. Ще се изготвят годишни доклади, за да се 

проследява напредъкът на временния експеримент. 

В рамките на този експеримент, който ще приключи след седем години и се 

предвиждат достатъчни количества, държавите членки могат да бъдат освободени от 

някои задължения по Директива 66/401/EИО, Директива 66/402/EИО, Директива 

68/193/EИО, Директива 2002/53/EО, Директива 2002/54/EО, Директива 2002/55/EИО, 

Директива 2002/56/EИО, Директива 2002/57/EИО, Директива 2008/72/EИО и Директива 

2008/90/ЕО. 

Комисията ще оцени резултата от този експеримент с оглед на предложението за 

адаптиране на изискванията на хоризонталното законодателство за предлагането на 

пазара на семена и други растителни репродуктивни материали към характеристиките 

на „биологичните сортове, подходящи за биологично производство“. 
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Изявление на Комисията във връзка с член 55 

Комисията подчертава, че системното позоваване на член 5, параграф 4, втора алинея, 

буква б) е в разрез с духа и буквата на Регламент (ЕС) № 182/2011 (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). До тази разпоредба трябва да се прибягва в отговор на специална 

необходимост да се направи изключение от принципното правило, според което 

Комисията може да приема проект на акт за изпълнение, когато не е дадено становище. 

Предвид това, че представлява изключение от общото правило, установено в член 5, 

параграф 4, прибягването до втора алинея, буква б) не може да се разглежда просто 

като „право на преценка“ на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително и 

следователно — да бъде мотивирано. 

 

 

 


