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Pozmeňujúci návrh  404 

Czesław Adam Siekierski 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

 

Správa A8-0311/2015 

Martin Häusling 

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov 

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

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. berie na vedomie vyhlásenia Komisie 

uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

Or. en 

Pre informáciu uvádzame text vyhlásení: 

 

VYHLÁSENIA KOMISIE 

 

Vyhlásenie Komisie k dočasným experimentom zameraným na ekologické odrody 

 

Komisia uznáva, že je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých možno vyvíjať ekologické 

odrody vhodné na ekologickú poľnohospodársku výrobu. 

Na stanovenie kritérií na opis vlastností „ekologických odrôd vhodných na ekologickú 

poľnohospodársku výrobu“, ako aj vymedzenie podmienok, za ktorých možno pestovať 

„ekologické odrody vhodné na ekologickú poľnohospodársku výrobu“ s cieľom ich uvádzania 

na trh, Komisia najneskôr 6 mesiacov po dátume uplatňovania tohto nariadenia zorganizuje 

dočasný experiment. 

Týmto dočasným experimentom sa stanovia kritériá na opis odlišnosti, vyrovnanosti, stálosti 

a v relevantných prípadoch hospodárskej hodnoty z hľadiska pestovania a využívania 

ekologických druhov vhodných na ekologickú poľnohospodársku výrobu a iné obchodné 

podmienky, ako sú označovanie a balenie. Tieto podmienky a kritériá zohľadnia špecifické 
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potreby a ciele ekologického poľnohospodárstva, ako je zvýšenie genetickej diverzity, 

odolnosť proti ochoreniam a adaptácia na pôdne a klimatické podmienky. Pokrok dočasného 

experimentu sa bude monitorovať prostredníctvom výročných správ. 

V rámci takéhoto experimentu, ktorý sa má realizovať počas siedmich rokov na dostatočnom 

množstve odrôd, môžu byť členské štáty oslobodené od určitých povinností stanovených v 

smernici 66/401/EHS, smernici 66/402/EHS, smernici 68/193/EHS, smernici 2002/53/ES, 

smernici 2002/54/ES, smernici 2002/55/EHS, smernici 2002/56/EHS, smernici 2002/57/EHS, 

smernici 2008/72/EHS a smernici 2008/90/ES. 

 Komisia vyhodnotí výsledky experimentu s cieľom navrhnúť, aby sa požiadavky stanovené v 

horizontálnych právnych predpisoch o uvádzaní osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho 

materiálu prispôsobili vlastnostiam „ekologických odrôd vhodných na ekologickú 

poľnohospodársku výrobu“. 

Vyhlásenie Komisie k článku 55 

Komisia zdôrazňuje, že systematické odvolávanie sa na článok 5 ods. 4 druhý pododsek písm. 

b) nariadenia 182/2011 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13) je v rozpore so znením a duchom 

daného nariadenia. Odvolanie sa na toto ustanovenie musí vychádzať z konkrétnej potreby 

upustiť od základného pravidla, podľa ktorého Komisia môže prijať návrh vykonávacieho 

aktu, ak sa nevydá žiadne stanovisko. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o výnimku zo 

všeobecného pravidla stanoveného v článku 5 ods. 4, odvolanie sa na pododsek 2 písm. b) 

nemožno jednoducho chápať ako „právomoc zákonodarcu rozhodovať podľa vlastného 

uváženia“, ale musí sa vykladať reštriktívne, a preto musí byť odôvodnené. 

 

 


