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13.4.2018 A8-0311/404 

Predlog spremembe  404 

Czesław Adam Siekierski 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 

Poročilo A8-0311/2015 

Martin Häusling 

Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov 

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

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 1a. upošteva izjave Komisije priložene tej 

resoluciji; 

Or. en 

V vednost sledi besedilo izjav: 

 

IZJAVE KOMISIJE 

 

Izjava Komisije o začasnih poskusih za ekološke sorte  

Komisija priznava potrebo po določitvi pogojev za razvoj ekoloških sort, primernih za 

ekološko pridelavo. 

Da se določijo merila za opis značilnosti „ekoloških sort, primernih za ekološko pridelavo“, 

ter opredelijo pogoji, v katerih se „ekološke sorte, primerne za ekološko pridelavo“, lahko 

pridelujejo za trženje, bo Komisija najpozneje šest mesecev po datumu začetka uporabe te 

uredbe organizirala začasen poskus. 

S tem začasnim poskusom se bodo določila merila za opis razločljivosti, izenačenosti, 

nespremenljivosti ter, kjer je primerno, vrednosti za pridelavo in uporabo ekoloških sort, 

primernih za ekološko pridelavo, hkrati pa obravnavali tudi drugi tržni pogoji, kot sta 

označevanje in pakiranje. Ti pogoji in merila bodo upoštevali posebne potrebe in cilje 
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ekološkega kmetijstva, kot so večja genska raznovrstnost, odpornost na bolezni ter 

prilagoditev na talne in podnebne razmere. Za spremljanje napredka začasnega poskusa se 

bodo pripravljala letna poročila. 

V okviru tega poskusa, ki bo trajal sedem let in za katerega so predvidene zadostne količine, 

so države članice lahko oproščene nekaterih obveznosti iz Direktive 66/401/EGS, Direktive 

66/402/EGS, Direktive 68/193/EGS, Direktive 2002/53/ES, Direktive 2002/54/ES, Direktive 

2002/55/EGS, Direktive 2002/56/EGS, Direktive 2002/57/EGS, Direktive 2008/72/EGS in 

Direktive 2008/90/ES. 

Komisija bo ocenila rezultat tega poskusa, da bi predlagala prilagoditev zahtev horizontalne 

zakonodaje o trženju semen in drugega rastlinskega razmnoževalnega materiala značilnostim 

„ekoloških sort, primernih za ekološko pridelavo“. 

Izjava Komisije v zvezi s členom 55 

Komisija poudarja, da je sistematično sklicevanje na točko (b) drugega pododstavka 

člena 5(4) v nasprotju s črko in duhom Uredbe št. 182/2011 (UL L 55, 28.2.2011, str. 13). Ta 

določba se uporablja, samo če obstaja posebna potreba po odmiku od načelnega pravila, po 

katerem Komisija lahko sprejme osnutek izvedbenega akta, kadar mnenje ni podano. Ker gre 

pri točki (b) drugega pododstavka za izjemo od splošnega pravila iz odstavka 4 člena 5, se 

njena uporaba ne more šteti za „diskrecijsko pravico“ zakonodajalca, ampak jo je treba 

razlagati restriktivno in njeno uporabo utemeljiti. 

 


