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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. przyjmuje do wiadomości 

oświadczenia Komisji załączone do 

niniejszej rezolucji; 

Or. en 

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco: 

 

OŚWIADCZENIA KOMISJI 

 

Oświadczenie Komisji w sprawie tymczasowych eksperymentów na odmianach 

ekologicznych  

Komisja uznaje konieczność określenia warunków, w jakich powinny być rozwijane odmiany 

ekologiczne nadające się do produkcji ekologicznej. 

W celu określenia kryteriów służących do opisu właściwości „odmian ekologicznych 

nadających się do produkcji ekologicznej”, jak również określenia warunków, zgodnie 

z którymi „odmiany ekologiczne nadające się do produkcji ekologicznej” można produkować 

z zamiarem wprowadzenia do obrotu, najpóźniej 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania 

niniejszego rozporządzenia Komisja zorganizuje tymczasowy eksperyment. 

Tymczasowy eksperyment polegać będzie na określeniu kryteriów opisu odrębności, 

stabilności oraz, w stosownych przypadkach, wartości gospodarczej i użytkowej odmian 
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ekologicznych nadających się do produkcji ekologicznej i innych warunków wprowadzania 

do obrotu, takich jak etykietowanie i opakowania. Te warunki i kryteria będą uwzględniać 

szczególne potrzeby i cele rolnictwa ekologicznego, takie jak: zwiększenie różnorodności 

genetycznej, odporność na choroby i dostosowanie do warunków glebowych i klimatycznych. 

Raz w roku sporządzane będą sprawozdania służące monitorowaniu postępów tymczasowego 

eksperymentu. 

W ramach tego eksperymentu, który ma się zakończyć po siedmiu latach i uwzględni 

wystarczające ilości, państwa członkowskie mogą zostać zwolnione z niektórych zobowiązań 

ustanowionych w: dyrektywie 66/401/EWG, dyrektywie 66/402/EWG, dyrektywie 

68/193/EWG, dyrektywie 2002/53/WE, dyrektywie 2002/54/WE, dyrektywie 2002/55/EWG, 

dyrektywie 2002/56/EWG, dyrektywie 2002/57/EWG, dyrektywie 2008/72/EWG oraz 

dyrektywie 2008/90/WE. 

Komisja oceni wyniki tego eksperymentu w celu przedstawienia propozycji zmiany 

wymogów określonych w przepisach horyzontalnych dotyczących wprowadzania do obrotu 

nasion i innych materiałów przeznaczonych do reprodukcji roślin o właściwościach „odmian 

ekologicznych nadających się do produkcji ekologicznej”. 

 

Oświadczenie Komisji w sprawie art. 55 

Komisja podkreśla, że systematyczne powoływanie się na art. 5 ust. 4 akapit drugi lit. b) 

rozporządzenia 182/2011 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13) jest sprzeczne z literą i duchem tego 

rozporządzenia. Korzystanie z tego przepisu musi być związane z konkretną potrzebą 

odstąpienia od zasady, zgodnie z którą Komisja może przyjmować projekt aktu 

wykonawczego, w przypadku gdy nie została wydana opinia. Jako że jest to wyjątek od 

zasady ogólnej ustanowionej w art. 5 ust. 4, zastosowanie akapitu drugiego lit. b) nie może 

być postrzegane jako część „swobody decyzyjnej” prawodawcy, ale musi podlegać wykładni 

zawężającej, a zatem musi być uzasadnione. 

 

 

 


