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Tiedoksi lausuman teksti: 

KOMISSION LAUSUMAT 

 

Komission lausuma luonnonmukaisten lajikkeiden määräaikaisista kokeista 

Komissio toteaa, että on tarpeen vahvistaa, millä edellytyksillä luonnonmukaiseen tuotantoon 

soveltuvia luonnonmukaisia lajikkeita voidaan kehittää. 

Jotta voitaisiin vahvistaa kriteerit luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvia luonnonmukaisia 

lajikkeita koskevalle kuvaukselle ja määritellä, millä edellytyksillä näitä lajikkeita voidaan 

tuottaa kaupan pitämistä varten, komissio järjestää määräaikaisen kokeen viimeistään 6 

kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä. 

Määräaikaisessa kokeessa vahvistetaan kriteerit luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien 

luonnonmukaisten lajikkeiden erotettavuuden, yhtenäisyyden ja vakauden sekä tarvittaessa 

viljely- tai käyttöarvon kuvaamiselle. Lisäksi siinä määritellään merkintöjen ja pakkaamisen 

kaltaisia muita kaupan pitämistä koskevia edellytyksiä. Näissä edellytyksissä ja kriteereissä 

otetaan huomioon luonnonmukaisen maatalouden erityiset tarpeet ja tavoitteet, kuten 
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geneettisen monimuotoisuuden lisääminen, taudinvastustuskyky sekä maaperä- ja ilmasto-

olosuhteisiin sopeutuminen. Raportteja laaditaan vuosittain, jotta määräaikaisen kokeen 

edistymistä voidaan seurata. 

Tämä riittävillä määrillä tehtävä koe kestää seitsemän vuotta. Sen aikana jäsenvaltiot voidaan 

vapauttaa tietyistä direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 2002/53/EY, 

2002/54/EY, 2002/55/ETY, 2002/56/ETY, 2002/57/ETY, 2008/72/ETY ja 2008/90/EY 

säädetyistä velvoitteista. 

Komissio arvioi kokeen tulokset ehdottaakseen muutoksia siementen ja muun kasvien 

lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevassa horisontaalisessa lainsäädännössä vahvistettuihin 

vaatimuksiin, jotka koskevat luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien luonnonmukaisten 

lajikkeiden ominaispiirteitä. 

Komission lausuma 55 artiklasta 

Komissio korostaa, että on asetuksen (EU) N:o 182/2011 (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13) 

hengen ja kirjaimen vastaista vedota järjestelmällisesti 5 artiklan 4 kohdan 2 alakohdan 

b alakohtaan. Kyseistä säännöstä olisi käytettävä ainoastaan, jos ilmenee erityinen tarve 

poiketa periaatteesta, jonka mukaan komissio voi hyväksyä luonnoksen 

täytäntöönpanosäädökseksi, jos lausuntoa ei ole annettu. Koska kyseessä on poikkeus 

5 artiklan 4 kohdassa vahvistettuun periaatteeseen, 2 alakohdan b alakohtaan vetoamista ei 

voida pitää puhtaasti lainsäätäjän harkintavallan käyttämisenä, vaan se on tulkittava 

rajoittavasti ja sen vuoksi perusteltava. 

 

 


