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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 a. võtab teadmiseks käesolevale 

resolutsioonile lisatud komisjoni 

avaldused; 

Or. en 

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduste tekst. 

 

KOMISJONI AVALDUSED 

 

Komisjoni avaldus mahepõllumajanduslikke sorte hõlmavate ajutiste katsete kohta 

 

Komisjon tunnistab vajadust kehtestada mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivate 

mahepõllumajanduslike sortide aretamise tingimused. 

Selleks et kehtestada „mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivate mahepõllumajanduslike 

sortide“ omaduste kirjeldamise kriteeriumid ja kindlaks määrata tingimused, mille alusel võib 

„mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivaid mahepõllumajanduslikke sorte“ 

turustuseesmärgil toota, korraldab komisjon hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse 

kohaldamise kuupäeva ajutise katse. 

Selle ajutise katsega kehtestatakse kriteeriumid, mille alusel kirjeldada 

mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivate mahepõllumajanduslike sortide eristatavust, 

ühtlikkust, püsivus ning asjakohasel juhul ka viljelus- ja/või kasutusväärtust ning muid 
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turustustingimusi, näiteks märgistamist ja pakendamist. Nende tingimuste ja kriteeriumide 

puhul võetakse arvesse mahepõllumajanduse selliseid erivajadusi ja -eesmärke nagu 

geneetilise mitmekesisuse suurendamine, haigustele vastupanu võime parandamine ning 

mullastiku- ja kliimatingimustega kohanemine. Ajutise katse edenemise jälgimiseks 

koostatakse aastaaruanne. 

Selle seitsmeaastase ja eeldatavalt suuremahulise katse raames võib liikmesriigid vabastada 

selliste teatavate kohustuste täitmisest, mis on sätestatud direktiivides 66/401/EMÜ, 

66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EMÜ, 2002/56/EMÜ, 

2002/57/EMÜ, 2008/72/EMÜ ja 2008/90/EÜ. 

 Komisjon lähtub katsetulemuste hindamisel eesmärgist teha ettepanek muuta seemnete ja 

muu taimse paljundusmaterjali turustamist käsitlevate horisontaalsete õigusaktide nõudeid 

lähtuvalt „mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivate mahepõllumajanduslike sortide“ 

omadustest. 

Komisjoni avaldus artikli 55 kohta 

Komisjon rõhutab, et süstemaatiline tuginemine artikli 5 lõike 4 teise lõigu punktile b on 

vastuolus määruse (EL) nr 182/2011 (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13) eesmärgi ja sõnastusega. 

Seda sätet tohib kasutada vaid siis, kui on vaja teha erand üldpõhimõttest, mille kohaselt võib 

komisjon rakendusakti eelnõu vastu võtta, kui ei ole esitatud arvamust. Kuna tegemist on 

artikli 5 lõikes 4 sätestatud üldreeglist kõrvalekalduva erandiga, ei tohi teise lõigu punktile b 

tuginemises näha lihtsalt seadusandja „otsustusõigust“, vaid seda tuleb tõlgendada 

kitsendavalt ja seega põhjendada. 

 

 


