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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά 
(κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0262),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0121/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το αυστριακό 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και την Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης 
δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λαμβανομένων υπόψη των αναγκών 
των παραγωγών και των απαιτήσεων για 
ευελιξία και αναλογικότητα, ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
αναπαραγωγικό υλικό που προορίζεται 
αποκλειστικά για δοκιμές, επιστημονικούς 
σκοπούς και σκοπούς βελτίωσης, για 
τράπεζες γονιδίων, οργανισμούς και δίκτυα 
που ασχολούνται με την ανταλλαγή και 
συντήρηση γενετικών πόρων
(συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης 
στην εκμετάλλευση), ή σε αναπαραγωγικό 
υλικό που αποτελεί αντικείμενο 
ανταλλαγών σε είδος μεταξύ προσώπων 
εκτός των επαγγελματιών.

(7) Λαμβανομένων υπόψη των αναγκών 
των παραγωγών και των απαιτήσεων για 
ευελιξία και αναλογικότητα, ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
αναπαραγωγικό υλικό που προορίζεται 
αποκλειστικά για δοκιμές, επιστημονικούς 
σκοπούς και σκοπούς βελτίωσης, για
φυσικά πρόσωπα, τράπεζες γονιδίων, 
οργανισμούς και δίκτυα που ασχολούνται 
με την ανταλλαγή και συντήρηση 
γενετικών πόρων (συμπεριλαμβανομένης 
της συντήρησης στην εκμετάλλευση), ή σε 
αναπαραγωγικό υλικό που αποτελεί 
αντικείμενο ανταλλαγών σε είδος μεταξύ 
προσώπων εκτός των επαγγελματιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης πιθανό μεμονωμένοι αγρότες να ασχοληθούν με την συντήρηση γενετικών πόρων 
(συγκεκριμένα, τη συντήρηση στην εκμετάλλευση). 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να διασφαλίζεται η ευρύτερη 
δυνατή διαθεσιμότητα φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού και επιλογών από 
τους χρήστες του, οι επαγγελματίες πρέπει 
κατ’ αρχήν να είναι σε θέση να διαθέτουν 
στην αγορά φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
που ανήκει σε καταγεγραμμένα γένη ή είδη 
που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις 
κατηγορίες. Ωστόσο, για να διασφαλίζεται 

(14) Για να διασφαλίζεται η ευρύτερη 
δυνατή διαθεσιμότητα φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού και επιλογών από 
τους χρήστες του, οι επαγγελματίες πρέπει 
κατ’ αρχήν να είναι σε θέση να διαθέτουν 
στην αγορά φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
που ανήκει σε καταγεγραμμένα γένη ή είδη 
που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις 
κατηγορίες. Ωστόσο, για να διασφαλίζεται 
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η ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, και για να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο ταυτότητας, ποιότητας και υγείας 
του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό δεν πρέπει 
να διατίθεται στην αγορά ως τυποποιημένο 
υλικό

η ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών ή για να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο ταυτότητας, ποιότητας και υγείας 
του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό δεν πρέπει 
να διατίθεται στην αγορά ως τυποποιημένο 
υλικό

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής, οι όροι που αναφέρονται (η 
ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, ένα υψηλό επίπεδο ταυτότητας, ποιότητας και 
υγείας) δεν πρέπει να είναι σωρευτικοί.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
ανήκει σε ποικιλίες με επίσημα 
αναγνωρισμένη ονομασία, καθώς και το 
ετερογενές υλικό και το υλικό
εξειδικευμένων αγορών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ελάχιστες απαιτήσεις, αν το 
κόστος πιστοποίησης είναι αναλογικό με 
τους εν λόγω στόχους. Επομένως, το υλικό 
αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
παράγεται και να διατίθεται στην αγορά 
μόνο ως τυποποιημένο υλικό.

(15) Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
ανήκει σε ποικιλίες με επίσημα 
αναγνωρισμένη ονομασία, καθώς και το 
ετερογενές υλικό και οι ποικιλίες
εξειδικευμένων αγορών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ελάχιστες απαιτήσεις, αν το 
κόστος πιστοποίησης είναι αναλογικό με 
τους εν λόγω στόχους. Επομένως, το υλικό 
αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
παράγεται και να διατίθεται στην αγορά 
μόνο ως τυποποιημένο υλικό.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή (17) Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή 
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στις εξελίξεις στον τομέα της βελτίωσης 
των φυτών, καθώς και στις πιθανές νέες 
τεχνικές, θα πρέπει να επιτρέπεται η 
παραγωγή και η διαθεσιμότητα στην αγορά 
του ετερογενούς αναπαραγωγικού υλικού 
το οποίο δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό 
ποικιλίας σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό υπό ορισμένους όρους χωρίς να 
ανήκει σε καταχωρισμένη ποικιλία, και 
ακόμα και αν δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση 
ποικιλιών, δηλαδή τη διακριτότητα, την 
ομοιομορφία ή τη σταθερότητα, ή τις 
απαιτήσεις σχετικά με την ικανοποιητική 
αξία καλλιέργειας ή απαιτήσεις σχετικά 
με την αειφόρο αξία της καλλιέργειας. Η 
καταχώριση τέτοιου υλικού θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη συμβολή του στην 
αύξηση της γενετικής ποικιλομορφίας των 
γεωργικών καλλιεργειών, τη βάση 
γενετικών πόρων και τη βιοποικιλότητα 
στην Ένωση, καθώς και στην αειφορία της 
γεωργίας και, κατά συνέπεια, στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η 
μεθοδολογία για την καταχώριση θα 
πρέπει ιδιαίτερα να λαμβάνει υπόψη τα 
συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά και 
πρέπει να βασίζεται στον ελάχιστο δυνατό 
φόρτο για τους επαγγελματίες που 
επιθυμούν να καταχωρίσουν τέτοιο υλικό. 
Θα ήταν επίσης ενδεδειγμένο και 
αναλογικό να εξαιρούνται από την ίδια 
απαίτηση τα έρριζα υποκείμενα, καθώς 
έχουν σημαντική εμπορική και πρακτική 
αξία για τους τομείς όπου 
χρησιμοποιούνται, αλλά συχνά δεν 
πληρούν τον ορισμό ποικιλίας.

στις εξελίξεις στον τομέα της βελτίωσης 
των φυτών, καθώς και στις πιθανές νέες 
τεχνικές, θα πρέπει να επιτρέπεται η 
παραγωγή και η διαθεσιμότητα στην αγορά 
του ετερογενούς αναπαραγωγικού υλικού 
το οποίο δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό 
ποικιλίας σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό υπό ορισμένους όρους χωρίς να 
ανήκει σε καταχωρισμένη ποικιλία, και 
ακόμα και αν δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση 
ποικιλιών, δηλαδή τη διακριτότητα, την 
ομοιομορφία ή τη σταθερότητα, ή τις 
απαιτήσεις σχετικά με την αξία της 
καλλιέργειας. Η καταχώριση τέτοιου 
υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
συμβολή του στην αύξηση της γενετικής 
ποικιλομορφίας των γεωργικών 
καλλιεργειών, τη βάση γενετικών πόρων 
και τη βιοποικιλότητα στην Ένωση, καθώς 
και στην αειφορία της γεωργίας και, κατά 
συνέπεια, στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Η μεθοδολογία για την 
καταχώριση θα πρέπει ιδιαίτερα να 
λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα αυτά 
χαρακτηριστικά και πρέπει να βασίζεται 
στον ελάχιστο δυνατό φόρτο για τους 
επαγγελματίες που επιθυμούν να 
καταχωρίσουν τέτοιο υλικό. Θα ήταν 
επίσης ενδεδειγμένο και αναλογικό να 
εξαιρούνται από την ίδια απαίτηση τα 
έρριζα υποκείμενα, καθώς έχουν 
σημαντική εμπορική και πρακτική αξία για 
τους τομείς όπου χρησιμοποιούνται, αλλά 
συχνά δεν πληρούν τον ορισμό ποικιλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται η ικανοποιητική αξία καλλιέργειας από την αειφόρο αξία 
καλλιέργειας. Αυτή η διάκριση γίνεται με βάση κριτήρια που επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό 
και θα δημιουργούσε μεγάλη σύγχυση.  Κάθε δοκιμή για αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης πρέπει 
να διασφαλίζει συναφή κριτήρια για βιώσιμη παραγωγή.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
διατίθεται στην αγορά μόνο σε 
περιορισμένες ποσότητες από μικρούς 
παραγωγούς («εξειδικευμένη αγορά
αναπαραγωγικού υλικού των φυτών») θα
πρέπει να απαλλάσσεται από την 
απαίτηση να ανήκει σε καταχωρισμένη 
ποικιλία. Η εν λόγω παρέκκλιση είναι
αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί στη 
διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού στην αγορά με μικρότερο εμπορικό 
ενδιαφέρον, είναι, ωστόσο, σημαντικό για 
τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας.
Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν γίνεται χρήση της παρέκκλισης από 
ευρύ φάσμα επαγγελματιών και
χρησιμοποιείται μόνον από επαγγελματίες 
οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στα έξοδα και στον διοικητικό φόρτο της 
καταχώρισης ποικιλιών. Αυτό είναι 
σημαντικό για να αποφεύγονται οι 
καταχρήσεις της εν λόγω παρέκκλισης 
και να διασφαλίζεται η εφαρμογή των 
κανόνων του παρόντος κανονισμού. 
Συνεπώς, το υλικό εξειδικευμένης αγοράς 
πρέπει να διατίθεται στην αγορά μόνον 
από επαγγελματίες που απασχολούν μικρό 
αριθμό ατόμων και με μικρό ετήσιο 
κύκλο εργασιών.

(27) Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που
παράγεται τοπικά και διατίθεται στην 
αγορά μόνο σε περιορισμένες ποσότητες
(«εξειδικευμένη αγορά ποικιλιών») πρέπει 
να διατίθεται με βάση επίσημα 
αναγνωρισμένη περιγραφή. Αυτό είναι
αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί στη 
διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού στην αγορά με μικρότερο εμπορικό 
ενδιαφέρον, είναι, ωστόσο, σημαντικό για 
τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας.
Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν γίνεται χρήση της παρέκκλισης από 
ευρύ φάσμα επαγγελματιών και δεν γίνεται 
κατάχρησή της. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το υλικό εξειδικευμένων αγορών πρέπει να περιγράφεται ως παραχθέν 
τοπικά και διαθέσιμο στην αγορά σε μικρές ποσότητες προϊόν προσαρμοσμένες στο είδος του 
πωλούμενου φυτικού υλικού, αίροντας το κριτήριο της Επιτροπής το οποίο συνέδεε τα υλικά 
εξειδικευμένων αγορών με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
καταγεγραμμένων γενών ή ειδών που 
εξάγεται σε τρίτες χώρες πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις σχετικά 
με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
παράγεται και διατίθεται στην αγορά της 
Ένωσης, εκτός εάν το υλικό υπόκειται σε 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή 
κανόνες των τρίτων χωρών.

(29) Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
καταγεγραμμένων γενών ή ειδών που 
εξάγεται σε τρίτες χώρες πρέπει να 
ρυθμίζεται από συμφωνίες που 
συνάπτονται μεταξύ επαγγελματιών, 
εκτός εάν το υλικό υπόκειται σε διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες ή κανόνες των 
τρίτων χωρών

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που δεν υφίστανται διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, ή κανόνες τρίτων χωρών 
που να εφαρμόζονται στις εξαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, οι επαγγελματίες της ΕΕ 
δεν πρέπει να τίθενται σε δυσμενέστερη θέση που να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους σε 
αγορές τρίτων χωρών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Εκτός από τις βασικές απαιτήσεις 
καταχώρισης, οι ποικιλίες που ανήκουν σε 
είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
ανάπτυξη της γεωργίας και της 
καλλιέργειας οπωροκηπευτικών στην 
Ένωση θα πρέπει να υπόκεινται στις 
πρόσθετες απαιτήσεις που εξασφαλίζουν 
ικανοποιητική και αειφόρο αξία όσον 
αφορά την καλλιέργεια ή τη χρήση.

(34) Εκτός από τις βασικές απαιτήσεις 
καταχώρισης, οι ποικιλίες που ανήκουν σε 
είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
ανάπτυξη της γεωργίας και της 
καλλιέργειας οπωροκηπευτικών στην 
Ένωση θα πρέπει να υπόκεινται στις 
πρόσθετες απαιτήσεις που εξασφαλίζουν 
την αξία τους όσον αφορά την καλλιέργεια 
ή τη χρήση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται η ικανοποιητική αξία καλλιέργειας από την αειφόρο αξία 
καλλιέργειας. Αυτή η διάκριση γίνεται με βάση κριτήρια που επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό 
και θα δημιουργούσε μεγάλη σύγχυση.  Κάθε δοκιμή για αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης πρέπει 
να διασφαλίζει συναφή κριτήρια για βιώσιμη παραγωγή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να καθιερωθούν οι 
απαιτήσεις σε επίπεδο Ένωσης για την 
εξασφάλιση αειφόρου καλλιεργητικής 
αξίας, με στόχο την υποστήριξη της 
αειφόρου ανάπτυξης και της άμεσης 
βελτίωσης των φυτών, καθώς και την 
ικανοποίηση των αναγκών των βελτιωτών, 
των παραγωγών και των καταναλωτών
σχετικά με τον εν λόγω τύπο ανάπτυξης.
Μόνον τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναπτύσσουν απαιτήσεις που να 
διασφαλίζουν ικανοποιητική αξία όσον 
αφορά την καλλιέργεια και τη χρήση, 
ανάλογα με τις αγροκλιματολογικές και 
γεωργικές συνθήκες που επικρατούν σε 
αυτά. Επομένως, οι αντίστοιχες ποικιλίες 
θα πρέπει να καταχωρίζονται μόνον στα 
εθνικά μητρώα ποικιλιών. Οι απαιτήσεις 
που διασφαλίζουν ικανοποιητική αξία για 
την καλλιέργεια και τη χρήση θα πρέπει 
να αφορούν τις αποδόσεις και τα 
χαρακτηριστικά ποιότητας. Όταν τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν και να
εφαρμόζουν τις εν λόγω απαιτήσεις, πρέπει 
να εξετάζουν τους περιορισμούς που 
χαρακτηρίζουν ειδικές γεωργικές 
πρακτικές διαχείρισης. Ειδικότερα, πρέπει 
να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες της βιολογικής γεωργίας όσον 
αφορά την αντοχή και τις συνθήκες 
χαμηλών εισροών.

(35) Θα πρέπει να καθιερωθούν από τα 
κράτη μέλη οι απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση καλλιεργητικής αξίας
λαμβάνοντας υπόψη τις 
αγροκλιματολογικές και γεωργικές 
συνθήκες που επικρατούν σε αυτά, τις 
αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά 
ποιότητας των ποικιλιών, και με στόχο 
την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης 
και της άμεσης βελτίωσης των φυτών, 
καθώς και την ικανοποίηση των αναγκών 
των βελτιωτών, των παραγωγών και των 
καταναλωτών. Επομένως, οι αντίστοιχες 
ποικιλίες θα πρέπει να καταχωρίζονται 
μόνον στα εθνικά μητρώα ποικιλιών. Όταν 
τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν τις εν λόγω απαιτήσεις, πρέπει 
να εξετάζουν τους περιορισμούς που 
χαρακτηρίζουν ειδικές γεωργικές 
πρακτικές διαχείρισης. Ειδικότερα, πρέπει 
να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες της βιολογικής γεωργίας όσον 
αφορά την αντοχή και τις συνθήκες 
χαμηλών εισροών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται η ικανοποιητική αξία καλλιέργειας από την αειφόρο αξία 
καλλιέργειας. Αυτή η διάκριση γίνεται με βάση κριτήρια που επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό 
και θα δημιουργούσε μεγάλη σύγχυση.  Κάθε δοκιμή για αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης πρέπει 
να διασφαλίζει συναφή κριτήρια για βιώσιμη παραγωγή.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Για να διευκολυνθεί η καταχώριση 
των ποικιλιών που χρησιμεύουν στην 
καταπολέμηση της διάβρωσης της 
γενετικής ποικιλότητας στην Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν 
μειωμένο τέλος για ποικιλίες με επίσημα 
αναγνωρισμένη περιγραφή και για το 
ετερογενές υλικό. Τα εν λόγω μειωμένα 
τέλη θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά 
ώστε να μην συνιστούν αντικίνητρο ή 
εμπόδιο για τη διαθεσιμότητα στην αγορά 
των εν λόγω ποικιλιών. Για να παρέχεται 
υποστήριξη στις μικρές επιχειρήσεις, 
πρέπει να εξαιρεθούν εντελώς από την 
καταβολή τελών. 

(43) Για να διευκολυνθεί η καταχώριση 
των ποικιλιών που χρησιμεύουν στην 
καταπολέμηση της διάβρωσης της 
γενετικής ποικιλότητας στην Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν
μειωμένο τέλος για ποικιλίες με επίσημα 
αναγνωρισμένη περιγραφή, εξειδικευμένη 
αγορά ποικιλιών και για το ετερογενές 
υλικό. Τα εν λόγω μειωμένα τέλη θα 
πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά ώστε να 
μην συνιστούν αντικίνητρο ή εμπόδιο για 
τη διαθεσιμότητα στην αγορά των εν λόγω 
ποικιλιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση των τελών με τα οποία επιβαρύνονται οι μικροεπιχειρήσεις συνεπάγεται μεγάλο 
ποσοστό μαζικών εξαιρέσεων που δεν ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία των νέων υλικών που 
πρέπει να καταχωρισθούν. Μπορεί να προκαλέσει μαζικές περιπτώσεις απάτης και δεν 
συμβιβάζεται με την υποχρέωση να καλυφθούν οι δαπάνες για την εξέταση των ποικιλιών που 
ορίζεται στο άρθρο 87 (βλέπε επίσης τροπολογία στο άρθρο 89 παράγραφος 2).
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Για να διασφαλιστεί ότι τα 
παραρτήματα του παρόντος κανονισμού 
είναι προσαρμοσμένα στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
των παραρτημάτων αυτών του παρόντος 
κανονισμού.

(52) Για να διασφαλιστεί ότι τα 
παραρτήματα II έως VIII και X έως XIV
του παρόντος κανονισμού είναι 
προσαρμοσμένα στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
των παραρτημάτων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας τους, ο κατάλογος για τα γένη και τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα 
Ι, καθώς και ο κατάλογος του Παραρτήματος ΙΧ, πρέπει να τροποποιηθεί με πρόταση της 
Επιτροπής στα πλαίσια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Για να ακολουθούνται οι τεχνικές και 
οικονομικές εξελίξεις του τομέα, θα 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία για την έκδοση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον 
αφορά την καταγραφή των γενών ή ειδών 
των οποίων το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά 
ως τυποποιημένο υλικό.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Για να προσαρμοστούν οι κανόνες 
σχετικά με τις επίσημες ετικέτες και τις 
ετικέτες των επαγγελματιών στα 
χαρακτηριστικά ορισμένων ειδών φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό 
συμπληρωματικών κανόνων σχετικά με 
την ετικέτα για συγκεκριμένες κατηγορίες 
και άλλες ομάδες φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, τις ενδείξεις 
που αφορούν τον αριθμό μιας ετικέτας, τις 
ενδείξεις γενεών προβασικού, βασικού, 
πιστοποιημένου και τυποποιημένου 
υλικού, την ένδειξη των τύπων ποικιλιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδοειδικών ή 
των διαειδικών υβριδίων, την ένδειξη 
υποδιαιρέσεων των κατηγοριών που 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 
προϋποθέσεις σε περίπτωση μειγμάτων, 
την ένδειξη του κατά βάρος ποσοστού των 
διαφόρων συστατικών στοιχείων ανά είδος 
και, κατά περίπτωση, ανά ποικιλία, και τις 
ενδείξεις σχετικά με την προβλεπόμενη 
χρήση του υλικού.

(57) Για να προσαρμοστούν οι κανόνες 
σχετικά με τις επίσημες ετικέτες και τις 
ετικέτες των επαγγελματιών στα 
χαρακτηριστικά ορισμένων ειδών φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό 
συμπληρωματικών κανόνων σχετικά με 
την ετικέτα για συγκεκριμένες κατηγορίες 
και άλλες ομάδες φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, τις ενδείξεις 
που αφορούν τον αριθμό μιας ετικέτας, τις 
ενδείξεις γενεών προβασικού, βασικού, 
πιστοποιημένου και τυποποιημένου 
υλικού, την ένδειξη των τύπων ποικιλιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδοειδικών ή 
των διαειδικών υβριδίων, την ένδειξη 
υποδιαιρέσεων των κατηγοριών που 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 
προϋποθέσεις σε περίπτωση μειγμάτων, 
την ένδειξη του κατά βάρος ποσοστού των 
διαφόρων συστατικών στοιχείων ανά είδος 
και ανά ποικιλία, και τις ενδείξεις σχετικά 
με την προβλεπόμενη χρήση του υλικού.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Για να διασφαλιστεί ότι το υλικό
εξειδικευμένης αγοράς διατίθεται στην 
αγορά σε περιορισμένες ποσότητες και με 

(63) Για να διασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες
εξειδικευμένης αγοράς διατίθεται στην 
αγορά σε περιορισμένες ποσότητες και με 
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διαφανή τρόπο, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ 
όσον αφορά τον καθορισμό ανώτατου 
μεγέθους συσκευασιών, 
εμπορευματοκιβωτίων ή δεματίων, καθώς 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
ανιχνευσιμότητα, τις παρτίδες και την 
επισήμανση του εν λόγω υλικού
εξειδικευμένης αγοράς.

διαφανή τρόπο, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ 
όσον αφορά τον καθορισμό ανώτατου 
μεγέθους συσκευασιών, 
εμπορευματοκιβωτίων ή δεματίων, καθώς 
και των απαιτήσεων σχετικά με την 
ανιχνευσιμότητα, τις παρτίδες και την 
επισήμανση των εν λόγω ποικιλιών
εξειδικευμένης αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η παραγωγή και η διαθεσιμότητα φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού συγκεκριμένων 
γενών ή ειδών στην αγορά 
ανταποκρίνονται στις αυξημένες 
απαιτήσεις της κοινωνίας σε ό,τι αφορά τη 
γεωργική τους απόδοση και τα ποιοτικά 
τους χαρακτηριστικά για την επεξεργασία. 
Για να ακολουθούνται οι τεχνικές και 
οικονομικές εξελίξεις του τομέα, θα πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία για 
την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την καταγραφή 
των γενών ή ειδών με ιδιαίτερη σημασία 
για την ικανοποιητική και αειφόρο 
ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση.

(66) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η παραγωγή και η διαθεσιμότητα φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού συγκεκριμένων 
γενών ή ειδών στην αγορά 
ανταποκρίνονται στις αυξημένες 
απαιτήσεις της κοινωνίας σε ό,τι αφορά τη 
γεωργική τους απόδοση και τα ποιοτικά 
τους χαρακτηριστικά για την επεξεργασία. 
Για να ακολουθούνται οι τεχνικές και 
οικονομικές εξελίξεις του τομέα, θα πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία για 
την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την καταγραφή 
των γενών ή ειδών με ιδιαίτερη σημασία 
για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας 
στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται η ικανοποιητική αξία καλλιέργειας από την αειφόρο αξία 
καλλιέργειας. Αυτή η διάκριση γίνεται με βάση κριτήρια που επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό 
και θα δημιουργούσε μεγάλη σύγχυση.  Κάθε δοκιμή για αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης πρέπει 
να διασφαλίζει συναφή κριτήρια για βιώσιμη παραγωγή.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για να εξασφαλιστούν 
επικαιροποιημένα πρότυπα για την 
καταχώριση των ποικιλιών κατά 
περίπτωση ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά των γενών ή ειδών που 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αειφόρο 
ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 ΣΛΕΕ για τον καθορισμό 
κανόνων για την καταχώριση των 
ποικιλιών των εν λόγω γενών ή ειδών 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στους 
επιβλαβείς οργανισμούς, τη μειωμένη 
ανάγκη συγκεκριμένων εισροών, τη 
μειωμένη περιεκτικότητα σε 
ανεπιθύμητες ουσίες και την αυξημένη 
προσαρμογή σε αποκλίνοντα 
αγροκλιματολογικά περιβάλλοντα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι κανόνες πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη. Τα άρθρα 58 και 59 πρέπει να 
συμπτυχθούν σε ένα ενιαίο άρθρο σχετικά με την αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προορίζεται αποκλειστικά για, και 
συντηρείται, από τράπεζες γονιδίων, 
οργανισμούς και δίκτυα συντήρησης
γενετικών πόρων, ή από πρόσωπα που 
ανήκουν σε αυτούς τους οργανισμούς ή 
τα δίκτυα·

γ) προορίζεται αποκλειστικά για φυσικά 
πρόσωπα, τράπεζες γονιδίων, οργανισμούς 
και δίκτυα, και συντηρείται από αυτά, με 
προκαθορισμένο στόχο τη συντήρηση
γενετικών πόρων, συμπεριλαμβανόμενης 
της συντήρησης στην εκμετάλλευση·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει πιο ακριβής η διατύπωση των εξαιρέσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «επαγγελματίας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που ασκεί, ως επάγγελμα, 
τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω 
δραστηριότητες όσον αφορά το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό:

(6) «επαγγελματίας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που ασκεί, ως επάγγελμα, 
τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω 
δραστηριότητες όσον αφορά το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό με στόχο την 
εμπορική εκμετάλλευση:

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα): πολλαπλασιασμός· 

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «δασικό αναπαραγωγικό υλικό»: το
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που
προορίζονται για τη δασοκομία·

(9) «δασικό αναπαραγωγικό υλικό»: το 
υλικό που προορίζεται για τον 
πολλαπλασιασμό των δασικών ειδών·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τον ορισμό που εγκρίθηκε από το διεθνές σύστημα του ΟΟΣΑ κατά την τελευταία 
συνεδρίασή του στην Βερόνα στις 22 Απριλίου 2013.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) ‘ετερογενές υλικό’: το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό που δεν ανήκει σε 
ποικιλία όπως ορίζεται στο σημείο (1) του 
παρόντος άρθρου, και δεν αποτελεί 
μείγμα ποικιλιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια εάν το άρθρο 10 περιλαμβάνει επίσης ορισμό για το ετερογενές 
υλικό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 140, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις 
των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων 
και στα οικονομικά στοιχεία.

3. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις, σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις 
των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων 
και στα οικονομικά στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας του, ο κατάλογος για τα γένη και τα είδη που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, 
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πρέπει να τροποποιηθεί με πρόταση της Επιτροπής στα πλαίσια της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατ’ εξαίρεση, ο παρών τίτλος δεν 
εφαρμόζεται σε γένη και φυτά που 
καταγράφονται στο Παράρτημα Ι όταν 
παράγονται και διατίθενται στην αγορά 
για διακοσμητική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής ως έχει θα εφαρμοσθεί στα είδη που καταγράφονται στο Παράρτημα 
Ι ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται για διακοσμητικούς σκοπούς, όπως συμβαίνει επί 
παραδείγματι με τον ηλίανθο ή τις πιπεριές.  Ωστόσο, οι κανόνες για διακοσμητική χρήση 
πρέπει να είναι λιγότερο αυστηροί.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τον σκοπό της εξασφάλισης της 
επισιτιστικής επάρκειας σε τρόφιμα και 
ζωοτροφές· και

α) με τον σκοπό της εξασφάλισης της 
επισιτιστικής επάρκειας σε τρόφιμα και 
ζωοτροφές· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής, οι όροι που αναφέρονται (η 
ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, ένα υψηλό επίπεδο ταυτότητας, ποιότητας και 
υγείας) δεν πρέπει να είναι σωρευτικοί.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 140, για την 
καταγραφή των γενών ή ειδών των 
οποίων το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά 
ως τυποποιημένο υλικό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόκειται για ετερογενές υλικό κατά την 
έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 3·

β) πρόκειται για ετερογενές υλικό κατά την 
έννοια του άρθρου 15β·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόκειται για υλικό εξειδικευμένης 
αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 36 
παράγραφος 1.

γ) ανήκει σε ποικιλία εξειδικευμένης 
αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 15 α.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής, οι όροι που αναφέρονται (η 
ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, ένα υψηλό επίπεδο ταυτότητας, ποιότητας και 
υγείας) δεν πρέπει να είναι σωρευτικοί.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 140 καθορίζοντας ότι, κατά 
παρέκκλιση της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό μπορεί να 
παράγεται και να διατίθεται στην αγορά 
χωρίς να ανήκει σε κάποια ποικιλία κατά 
την έννοια του άρθρου 10 σημείο 1) (στο 
εξής «ετερογενές υλικό») και χωρίς να 
πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με τη 
διακριτότητα, ομοιομορφία και 
σταθερότητα όπως ορίζονται στα άρθρα 
60, 61 και 62 και την ικανοποιητική αξία 
για καλλιέργεια και/ή χρήση ή την 
αειφόρο αξία για καλλιέργεια και/ή χρήση 
όπως ορίζονται στα άρθρα 58 και 59.

διαγράφεται

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορούν να ορίσουν ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα για το ετερογενές υλικό:
α) κανόνες για την επισήμανση και τη 
συσκευασία·
β) κανόνες σχετικά με την περιγραφή του 
υλικού, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων βελτίωσης και του 
χρησιμοποιούμενου γονικού υλικού, την 
περιγραφή του προγράμματος παραγωγής 
για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και 
τη διαθεσιμότητα τυποποιημένων 
δειγμάτων·
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γ) κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και 
τα δείγματα παραγωγής τα οποία πρέπει 
να φυλάσσονται από τους επαγγελματίες 
και τη συντήρηση του υλικού·
δ) την καθιέρωση, από τις αρμόδιες 
αρχές, μητρώων για το ετερογενές υλικό, 
τις λεπτομέρειες για την καταχώριση και 
το περιεχόμενο των εν λόγω μητρώων·
ε) τον καθορισμό τελών και των 
στοιχείων κόστους για τον υπολογισμό 
των τελών σχετικά με την καταχώριση 
του ετερογενούς υλικού που αναφέρεται 
στο στοιχείο δ) με τρόπο που να 
εξασφαλίζεται ότι το τέλος δεν αποτελεί 
εμπόδιο στην καταχώριση του σχετικού 
ετερογενούς υλικού.
Οι ανωτέρω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
εγκρίνονται από [Office of Publications, 
please insert date of application of this 
Regulation…]. Μπορούν να εγκρίνονται 
ανά συγκεκριμένα γένη ή είδη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής επιθυμεί να δημιουργήσει χωριστό άρθρο ειδικά για το ετερογενές υλικό (βλέπε 
άρθρο 15β).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Απαιτήσεις για ποικιλίες εξειδικευμένων 
αγορών
1. Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
μπορεί να παραχθεί τοπικά και να 
διατεθεί στην αγορά σε περιορισμένες 
ποσότητες ως εξειδικευμένη αγορά 
ποικιλιών που έχει καταχωρισθεί σε 
εθνικό μητρώο ποικιλιών όπως 
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αναφέρεται στο άρθρο 51, επί τη βάσει 
επίσημα αναγνωρισμένης περιγραφής.
2. Τα πρόσωπα που παράγουν ποικιλίες 
εξειδικευμένης αγοράς τηρούν αρχεία με 
τις ποσότητες του υλικού που παράγεται 
και διατίθεται στην αγορά, ανά γένη, είδη 
ή τύπο υλικού. Κατόπιν αιτήσεως, θα 
διαθέτουν τα εν λόγω αρχεία στην 
αρμόδια αρχή.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 140, για τον καθορισμό, όσον 
αφορά την παραγωγή και τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά ποικιλιών 
εξειδικευμένης αγοράς, των ακολούθων 
στοιχείων:
α) του μέγιστου μεγέθους των 
συσκευασιών, περιεκτών ή δεματίων ανά 
συγκεκριμένα γένη ή είδη· 
β) των απαιτήσεων σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα, τις παρτίδες και την 
επισήμανση των σχετικών ποικιλιών 
εξειδικευμένης αγοράς·
γ) λεπτομερειών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β
Ετερογενές υλικό
1. Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
μπορεί να παραχθεί και να διατεθεί στην 
αγορά ως ετερογενές υλικό, το οποίο έχει 
καταχωρισθεί σε εθνικό μητρώο 
ποικιλιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 
51, επί τη βάσει επίσημα αναγνωρισμένης 
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περιγραφής.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 140, για τον καθορισμό των 
όρων υπό τους οποίους το ετερογενές 
υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών 
μπορεί να διατίθεται στην αγορά.
3. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις καθορίζουν τα ακόλουθα:
α) τα γένη ή τα είδη στα οποία μπορεί να 
εφαρμοσθεί το παρόν άρθρο·
β) τις απαιτήσεις αναφορικά με την 
επισήμανση και συσκευασία του σχετικού 
ετερογενούς υλικού·
γ) τις λεπτομέρειες για τη διάθεση στην 
αγορά κατά τρόπο που να διασφαλίζεται 
ότι αυτές οι λεπτομέρειες δεν θα 
αποτελέσουν εμπόδιο στην καταχώριση 
και εμπορία του εν λόγω ετερογενούς 
υλικού·
Οι ανωτέρω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
εγκρίνονται από…την [Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. 
Μπορούν να εγκρίνονται ανά 
συγκεκριμένα γένη ή είδη.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 140, συμπληρώνοντας τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Κατά περίπτωση, στις εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 140, για την τροποποίηση του
μέρους Α και του μέρους Β του
παραρτήματος II με σκοπό την 
προσαρμογή τους στις τεχνικές και 
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δυνατόν να καθορίζονται οι απαιτήσεις 
που ορίζονται στο τμήμα Δ του 
παραρτήματος ΙΙ.

επιστημονικές εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος να υπάρχουν δύο είδη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις παραγράφους 2 
και 4 του άρθρου 16. Θα πρέπει να συμπτυχθούν σε μια παράγραφο.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 140, για την 
τροποποίηση του μέρους Α και του 
μέρους Β του παραρτήματος II με σκοπό 
την προσαρμογή τους στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 16 – παράγραφος 2.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 140,
συμπληρώνοντας τα συστήματα 
πιστοποίησης. Κατά περίπτωση, στις εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι 
δυνατόν να καθορίζονται τα εν λόγω 
συστήματα, όπως αυτά προβλέπονται στο 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
σύμφωνα με το άρθρο 140, για την 
τροποποίηση του μέρους Γ του
παραρτήματος ΙΙ με σκοπό την 
προσαρμογή τους στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις.
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τμήμα Δ του παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος να υπάρχουν δύο είδη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις παραγράφους 2 
και 4 του άρθρου 20. Θα πρέπει να συμπτυχθούν σε μια παράγραφο.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 140, για την 
τροποποίηση του μέρους Γ και του 
μέρους Δ του παραρτήματος ΙΙ με σκοπό 
την προσαρμογή τους στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 20 – παράγραφος 2.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στην περίπτωση μειγμάτων, την 
ένδειξη της επί τοις εκατό κατά βάρος 
περιεκτικότητας των διαφόρων 
συστατικών ανά είδος και, όπου 
ενδείκνυται, ανά ποικιλία·

στ) στην περίπτωση μειγμάτων, την 
ένδειξη της επί τοις εκατό κατά βάρος 
περιεκτικότητας των διαφόρων 
συστατικών ανά είδος και ανά ποικιλία·

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
διενεργούν ελέγχους προκειμένου να 
εξακριβώσουν εάν οι επαγγελματίες έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για την 
παραγωγή και την ποιότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να διενεργούν ελέγχους για να εξακριβώσουν εάν οι 
επαγγελματίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας και εάν επισημαίνουν επαρκώς τα 
προϊόντα τους. 

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) των κανόνων για την ταυτοποίηση της 
περιφέρειας καταγωγής ·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφέρεια καταγωγής δεν φαίνεται να ρυθμίζεται εξίσου σε όλες τις περιπτώσεις. Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι οι αρμόδιες αρχές εκείνες που θα το αποφασίζουν 
(συγκρίνετε με το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο α) και άρθρο 54 στοιχείο στ) όπου δεν 
υπάρχει ανάθεση αρμοδιοτήτων. 
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την απόκτηση της άδειας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
επαγγελματίας υποβάλλει στις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών όπου πρέπει να 
διεξαχθούν οι σχετικές δοκιμές και 
δοκιμασίες μια αίτηση με τις εξής 
πληροφορίες:

3. Για την απόκτηση της άδειας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
επαγγελματίας υποβάλλει αίτηση στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση για 
καταχώριση. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 140, σχετικά με τον καθορισμό 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την αίτηση αυτή σε σχέση με 
συγκεκριμένα γένη ή είδη.

α) περιγραφή των προτεινόμενων 
δοκιμών και δοκιμασιών·
β) τους στόχους που επιδιώκουν οι εν 
λόγω προτεινόμενες δοκιμές και 
δοκιμασίες·
γ) τις τοποθεσίες στις οποίες πρέπει να 
διενεργηθούν αυτές οι δοκιμές και 
δοκιμασίες·
δ) την προσωρινή ονομασία της ποικιλίας 
που αναφέρεται στην αίτηση για 
καταχώριση·
ε) τη διαδικασία για τη συντήρηση της 
ποικιλίας·
στ) τις πληροφορίες σχετικά με την αρχή 
ενώπιον της οποίας εκκρεμεί η αίτηση 
καταχώρισης της ποικιλίας, και τον 
αριθμό αναφοράς που δίδεται στην εν 
λόγω αίτηση·
ζ) τη διάρκεια της άδειας που ζητείται·
η) τις ποσότητες του υλικού που 
πρόκειται να διατεθούν στην αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν κατά την υποβολή 
τέτοιας αίτησης πρέπει να καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εφόσον ποικίλουν 
ανάλογα με το είδος.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις 
καταχώρισης στην περίπτωση φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού για 
εξειδικευμένες αγορές
1. Το άρθρο 14 παράγραφος 1 δεν ισχύει 
για φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) διατίθεται στην αγορά σε μικρές 
ποσότητες από πρόσωπα εκτός των 
επαγγελματιών, ή από επαγγελματίες που 
απασχολούν όχι περισσότερα από δέκα 
άτομα και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ·
β) φέρει την ένδειξη «υλικό 
εξειδικευμένης αγοράς».
Το εν λόγω φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
αναφέρεται στο εξής ως «υλικό 
εξειδικευμένης αγοράς».
2. Τα πρόσωπα που παράγουν υλικό 
εξειδικευμένης αγοράς τηρούν αρχεία με 
τις ποσότητες υλικού που παράγονται και 
διατίθενται στην αγορά, ανά γένη, είδη ή 
τύπο υλικού. Κατόπιν αιτήσεως, θα 
διαθέτουν τα εν λόγω αρχεία στην 
αρμόδια αρχή.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 140, για τον 



PE514.766v01-00 30/56 PR\941768EL.doc

EL

καθορισμό, όσον αφορά την παραγωγή 
και τη διαθεσιμότητα στην αγορά υλικού 
εξειδικευμένης αγοράς που ανήκει σε 
συγκεκριμένα γένη ή είδη, ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:
α) του μέγιστου μεγέθους των 
συσκευασιών, περιεκτών ή δεματίων·
β) των απαιτήσεων σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα, τις παρτίδες και την 
επισήμανση του υλικού εξειδικευμένης 
αγοράς·
γ) λεπτομερειών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 15α.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει 
του παρόντος άρθρου παραμένουν σε ισχύ 
για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες. Εάν μετά την περίοδο 
αυτή εξακολουθούν να υφίστανται τα 
συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν 
οδηγήσει στη λήψη των μέτρων αυτών, η 
Επιτροπή δύναται, προκειμένου να δοθεί 
μόνιμη λύση, να εκδώσει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα προς 
το άρθρο 140, ή να υποβάλει κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει, εξ ορισμού, να περιορίζονται χρονικά.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, αν το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό συγκεκριμένων 
γενών, ειδών ή κατηγοριών που παράγεται 
σε τρίτη χώρα, ή σε συγκεκριμένες 
περιοχές τρίτης χώρας, πληροί απαιτήσεις 
ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν για το 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που 
παράγεται και διατίθεται στην αγορά της 
Ένωσης, με βάση:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 140, προκειμένου να αποφασίζει 
αν το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
συγκεκριμένων γενών, ειδών ή κατηγοριών 
που παράγεται σε τρίτη χώρα, ή σε 
συγκεκριμένες περιοχές τρίτης χώρας, 
πληροί απαιτήσεις ισοδύναμες με εκείνες 
που ισχύουν για το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό που παράγεται και διατίθεται στην 
αγορά της Ένωσης, με βάση:

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εν αναμονή των αποφάσεων της 
Επιτροπής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
δώσουν την άδεια για την εισαγωγή 
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φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που έχει 
αποδειχθεί ότι πληροί απαιτήσεις 
ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην 
αγορά της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί το κανονιστικό κενό στην αγορά μεταξύ των οδηγιών που 
ισχύουν τώρα οι οποίες ρυθμίζουν τους διάφορους τομείς φυτικού υλικού και της πρότασης 
κανονισμού που επιβάλλει στην Επιτροπή νέα ρυθμιστικά καθήκοντα σε πολλούς τομείς τα 
οποία θα απαιτήσουν πολύ χρόνο.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οι εξαγωγές φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού σε τρίτη χώρα δεν 
διέπονται ούτε από συμφωνία με τρίτη 
χώρα ούτε από τους κανόνες της τρίτης 
χώρας προς την οποία πρόκειται να εξαχθεί 
το εν λόγω φυτό αναπαραγωγικό υλικό,
ισχύουν οι απαιτήσεις για την παραγωγή 
και τη διαθεσιμότητα φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά στο 
εσωτερικό της επικράτειας της Ένωσης, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 13 έως 42.

3. Σε περίπτωση που οι εξαγωγές φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού σε τρίτη χώρα δεν 
διέπονται ούτε από συμφωνία με τρίτη 
χώρα ούτε από τους κανόνες της τρίτης 
χώρας προς την οποία πρόκειται να εξαχθεί 
το εν λόγω φυτικό αναπαραγωγικό υλικό,
θα διέπονται από συμφωνίες μεταξύ των 
ενδιαφερομένων επαγγελματιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που δεν υφίστανται διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, ή κανόνες τρίτων χωρών 
που να εφαρμόζονται στις εξαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, οι επαγγελματίες της ΕΕ 
δεν πρέπει να τίθενται σε δυσμενέστερη θέση που να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους σε 
αγορές τρίτων χωρών.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται επίσης 
σε γένη και είδη που καταγράφονται στο 
Παράρτημα Ι όταν αυτά παράγονται και 
διατίθενται στην αγορά για διακοσμητική 
χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής ως έχει θα εφαρμοσθεί στα είδη που καταγράφονται στο Παράρτημα 
Ι ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται για διακοσμητικούς σκοπούς, όπως συμβαίνει επί 
παραδείγματι με τον ηλίανθο ή τις πιπεριές.  Ωστόσο, οι κανόνες για διακοσμητική χρήση 
πρέπει να είναι λιγότερο αυστηροί.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη μέθοδο με την οποία λαμβάνεται η 
ποικιλία· 

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) κατά περίπτωση, περίληψη των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων που 
διεξάγονται για την ικανοποιητική αξία 
καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 58, ή την αειφόρο 

ια) κατά περίπτωση, περίληψη των
αποτελεσμάτων των εξετάσεων που 
διεξάγονται για την αξία καλλιέργειας 
και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 



PE514.766v01-00 34/56 PR\941768EL.doc

EL

αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 59. 

58. 

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που ανήκουν σε γένη ή 
είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
επιτυχή ανάπτυξη της γεωργίας στην 
Ένωση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
5, έχουν ικανοποιητική αξία όσον αφορά 
την καλλιέργεια και/ή τη χρήση σύμφωνα 
με το άρθρο 58·

β) σε περίπτωση που ανήκουν σε γένη ή 
είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην 
Ένωση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
5, έχουν αξία όσον αφορά την καλλιέργεια 
και/ή τη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 58.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση που ανήκουν σε γένη ή 
είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην 
Ένωση όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 6, έχουν αειφόρο αξία όσον 
αφορά την καλλιέργεια και/ή τη χρήση 
σύμφωνα με το άρθρο 59.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 2 σημεία β) και γ) δεν ισχύουν 
για τις ακόλουθες ποικιλίες:

3. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 2 σημείο β) δεν ισχύουν για τις 
ακόλουθες ποικιλίες:

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν ανήκουν σε γένη ή είδη που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχή 
ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5·

β) δεν ανήκουν σε γένη ή είδη που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την βιώσιμη
ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5·

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση που ανήκουν σε γένη ή 
είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην 
Ένωση όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 6, έχουν αειφόρο αξία όσον 
αφορά την καλλιέργεια και/ή τη χρήση 
σύμφωνα με το άρθρο 59·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 140 καταγράφοντας τα γένη ή τα 
είδη με ιδιαίτερη σημασία για την
ικανοποιητική ανάπτυξη της γεωργίας 
στην 'Ένωση. Τα εν λόγω γένη ή είδη 
απαριθμούνται σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος IV.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 140 καταγράφοντας τα γένη ή τα 
είδη με ιδιαίτερη σημασία για την βιώσιμη
ανάπτυξη της γεωργίας στην 'Ένωση. Τα 
εν λόγω γένη ή είδη απαριθμούνται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο
παράρτημα IV.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 140 καταγράφοντας τα γένη ή 
τα είδη με ιδιαίτερη σημασία για την 
αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην 
'Ένωση. Τα εν λόγω γένη ή είδη 
απαριθμούνται σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος IV.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταχώριση των ποικιλιών με επίσημα 
αναγνωρισμένη περιγραφή

Καταχώριση των ποικιλιών και του 
ετερογενούς υλικού με επίσημα 
αναγνωρισμένη περιγραφή.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια ποικιλία μπορεί να καταχωρίζεται 
στο εθνικό μητρώο ποικιλιών με βάση 
επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή 
εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό μπορεί 
να καταχωρίζεται στο εθνικό μητρώο 
ποικιλιών με βάση επίσημα 
αναγνωρισμένη περιγραφή εφόσον 
πληρούται μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε περίπτωση που η ποικιλία είχε 
προηγουμένως καταχωριστεί σε εθνικό 
μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο 
ποικιλιών και φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό που ανήκει στην εν λόγω κατηγορία 
διατέθηκε στην αγορά πριν την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού·

α) σε περίπτωση που πρόκειται για
ποικιλία που δεν είχε προηγουμένως 
καταχωριστεί σε εθνικό μητρώο ποικιλιών 
ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών και 
φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει 
στην εν λόγω κατηγορία διατέθηκε στην 
αγορά πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού·
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Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που η ποικιλία υπήρξε
προηγουμένως καταχωρισμένη σε 
οποιοδήποτε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή 
στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών βάσει 
τεχνικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 
71, αλλά έχει διαγραφεί από τα εν λόγω 
μητρώα για πάνω από πέντε έτη πριν την 
υποβολή της τρέχουσας αίτησης και δεν 
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 
άρθρα 60, 61 και 62 και, κατά περίπτωση, 
στο άρθρο 58 παράγραφος 1 και 59 
παράγραφος 1.

β) σε περίπτωση που πρόκειται για
ποικιλία που είχε προηγουμένως
καταχωριστεί σε οποιοδήποτε εθνικό 
μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο 
ποικιλιών βάσει τεχνικής εξέτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 71, αλλά έχει 
διαγραφεί από τα εν λόγω μητρώα για 
πάνω από πέντε έτη πριν την υποβολή της 
τρέχουσας αίτησης και δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 60, 61 
και 62 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 58 
παράγραφος 1 και 59 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) σε περίπτωση που είναι εξειδικευμένη 
αγορά ποικιλιών όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15α·

Or. en
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) σε περίπτωση που είναι το ετερογενές 
υλικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 15β.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να καταχωριστεί ποικιλία με βάση 
επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή, πρέπει 
να πληρούνται, επιπλέον της παραγράφου
1, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Για να καταχωριστεί ποικιλία με βάση 
επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή, πρέπει 
να πληρούνται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, στοιχεία α) και β) οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για να καταχωριστεί ετερογενές υλικό 
με βάση επίσημα αναγνωρισμένη 
περιγραφή, πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το υλικό είναι αναγνωρίσιμο και 
περιγράφεται, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων βελτίωσης και του 
χρησιμοποιούμενου γονικού υλικού· 
β) το πρόγραμμα παραγωγής και η 
συντήρηση του ετερογενούς υλικού 
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περιγράφεται και διατίθεται δείγμα 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ικανοποιητική αξία όσον αφορά την 
καλλιέργεια και/ή τη χρήση

Αξία όσον αφορά την καλλιέργεια και/ή τη 
χρήση

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 56 
παράγραφος 2 στοιχείο β), οι ποικιλίες 
θεωρείται ότι έχουν ικανοποιητική αξία 
για καλλιέργεια και/ή χρήση εάν, σε 
σύγκριση με άλλες ποικιλίες οι οποίες 
εξετάσθηκαν κάτω από παρόμοιες 
αγροκλιματικές συνθήκες και παρόμοια 
συστήματα παραγωγής, τα χαρακτηριστικά 
τους στο σύνολό τους παρέχουν, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραγωγή 
σε οποιαδήποτε περιφέρεια, σαφή 
βελτίωση είτε για την καλλιέργεια γενικά 
είτε για τις ειδικές χρήσεις των 
καλλιεργειών ή των προϊόντων που 
προέρχονται από αυτές.

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 56 
παράγραφος 2 στοιχείο β), οι ποικιλίες 
θεωρείται ότι έχουν αξία για καλλιέργεια 
και/ή χρήση εάν, σε σύγκριση με άλλες 
ποικιλίες οι οποίες εξετάσθηκαν κάτω από 
παρόμοιες αγροκλιματικές συνθήκες και 
παρόμοια συστήματα παραγωγής, τα 
χαρακτηριστικά τους στο σύνολό τους 
παρέχουν σε σχέση με την παραγωγή σε 
οποιαδήποτε περιφέρεια, ευαισθησία σε 
επιβλαβείς οργανισμούς, εισροές, 
ευαισθησία σε ανεπιθύμητες ουσίες ή την 
προσαρμογή σε αποκλίνουσες 
αγροκλιματικές συνθήκες, σαφή βελτίωση 
είτε για την καλλιέργεια γενικά είτε για τις 
ειδικές χρήσεις των καλλιεργειών ή των 
προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 58 και 59 πρέπει να συμπτυχθούν σε ένα ενιαίο άρθρο σχετικά με την αξία 
καλλιέργειας και/ή χρήσης.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις εξετάσεις για τον 
προσδιορισμό της ικανοποιητικής αξίας 
για καλλιέργεια και/ή χρήση των ποικιλιών 
προς καταχώριση στο εθνικό τους μητρώο 
ποικιλιών. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τα 
χαρακτηριστικά των ποικιλιών για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τομείς:

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις εξετάσεις για τον 
προσδιορισμό της αξίας για καλλιέργεια 
και/ή χρήση των ποικιλιών προς 
καταχώριση στο εθνικό τους μητρώο 
ποικιλιών. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τα 
χαρακτηριστικά των ποικιλιών για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
τομείς:

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ανθεκτικότητα στους επιβλαβείς 
οργανισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) μειωμένη ανάγκη για εισροή 
συγκεκριμένων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) μειωμένη περιεκτικότητα σε 
ανεπιθύμητες ουσίες· ή

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) αυξημένη προσαρμογή σε 
αποκλίνοντα αγροκλιματολογικά 
περιβάλλοντα.

Or. en
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει τους εν 
λόγω κανόνες και τους κοινοποιεί στον 
Οργανισμό, στην Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη.

Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει τους εν 
λόγω κανόνες και τους κοινοποιεί στον 
Οργανισμό, στην Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τα 
διαθέσιμα τεχνικά πρωτόκολλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 58 και 59 πρέπει να συμπτυχθούν σε ένα ενιαίο άρθρο σχετικά με την αξία 
καλλιέργειας και/ή χρήσης.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 
στοιχείο γ) και της παραγράφου 3 
στοιχείο γ) του άρθρου 56, οι ποικιλίες 
θεωρείται ότι διαθέτουν πιστοποιητικό 
αειφόρου αξίας όσον αφορά την 
καλλιέργεια και/ή τη χρήση εάν, σε 
σύγκριση με άλλες ποικιλίες οι οποίες 
εξετάσθηκαν κάτω από παρόμοιες 
αγροκλιματικές συνθήκες και παρόμοια 
συστήματα παραγωγής, τα 
χαρακτηριστικά τους στο σύνολό τους 
παρέχουν, τουλάχιστον όσον αφορά την 
ευαισθησία σε επιβλαβείς οργανισμούς, 
τις εισροές, την ευαισθησία σε 
ανεπιθύμητες ουσίες ή την προσαρμογή 
σε αποκλίνουσες αγροκλιματικές 
συνθήκες, σαφή βελτίωση είτε για 
καλλιέργεια γενικά είτε για τις ειδικές 
χρήσεις των καλλιεργειών ή των 

διαγράφεται
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προϊόντων που προέρχονται από αυτές.
2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 140, για τον 
καθορισμό κανόνων σχετικά με τις 
εξετάσεις για τον προσδιορισμό της 
αειφόρου αξίας καλλιέργειας και/ή 
χρήσης των ποικιλιών. Οι κανόνες αυτοί 
αφορούν τα χαρακτηριστικά των 
ποικιλιών για έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους τομείς:
α) ανθεκτικότητα στους επιβλαβείς 
οργανισμούς·
β) μειωμένη ανάγκη για εισροή 
συγκεκριμένων πόρων·
γ) μειωμένη περιεκτικότητα σε 
ανεπιθύμητες ουσίες· ή
δ) αυξημένη προσαρμογή σε αποκλίνοντα 
αγροκλιματολογικά περιβάλλοντα.
Οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τα 
διαθέσιμα τεχνικά πρωτόκολλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 58 και 59 πρέπει να συμπτυχθούν σε ένα ενιαίο άρθρο σχετικά με την αξία 
καλλιέργειας και/ή χρήσης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανωτέρω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
εκδίδονται έως τις .* . 
_____________
* ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικοί κανόνες σχετικά με την καταλληλότητα των ονομασιών ποικιλίας είναι απολύτως 
αναγκαίοι για την αγορά και πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό. 

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) κατά περίπτωση, δήλωση ότι η ποικιλία 
διαθέτει ικανοποιητική αξία καλλιέργειας 
και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
58 παράγραφος 1 και/ή αειφόρο αξία 
καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1.

ιγ) κατά περίπτωση, δήλωση ότι η ποικιλία 
διαθέτει αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, ότι η ποικιλία διαθέτει 
ικανοποιητική αξία καλλιέργειας και/ή 
χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 58 
παράγραφος 1 και αειφόρο αξία για 
καλλιέργεια και/ή χρήση σύμφωνα με το 
άρθρο 59 παράγραφος 1.

β) κατά περίπτωση, ότι η ποικιλία διαθέτει 
αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
αειφόρο αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 59
παράγραφος 1.

β) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
αειφόρο αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 58
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
ικανοποιητική αξία καλλιέργειας και/ή 
χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 
παράγραφος 1·

β) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
αειφόρο αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Όταν ο αιτών δεν ενδιαφέρεται να 
συντηρήσει μια ποικιλία στο εθνικό 
μητρώο ποικιλιών και η ποικιλία δεν 
προστατεύεται από δικαίωμα επί φυτικής 
ποικιλίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, μετά από 
αίτημά του, να συντηρήσει την ποικιλία. 
Εφαρμόζεται η παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ένας αιτών δεν ενδιαφέρεται να συντηρήσει μια μη προστατευόμενη ποικιλία η οποία 
θεωρείται κατάλληλη για καλλιέργεια ή λόγω της ανθεκτικότητάς της στους επιβλαβείς 
οργανισμούς, έχει ως εκ τούτου εμπορική αξία, και δεδομένου ότι αυτή η ποικιλία δεν 
προστατεύεται από δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, ένα τρίτο πρόσωπο μπορεί να συντηρήσει 
την ποικιλία και να τη διαθέσει στην αγορά χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα του αιτούντα.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτούντες που απασχολούν λιγότερα 
από 10 άτομα και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός 
τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
ευρώ απαλλάσσονται από την καταβολή 
των τελών που προβλέπονται στα άρθρα 
87 και 88.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση τελών που επιβαρύνουν μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες συνεπάγεται μεγάλο 
ποσοστό εξαιρέσεων που δεν ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία των νέων ποικιλιών που 
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πρέπει να καταχωρισθούν. Μπορεί να προκαλέσει μαζικές περιπτώσεις απάτης και δεν 
συμβιβάζεται με την υποχρέωση να καλυφθούν οι δαπάνες για την εξέταση των ποικιλιών που 
αναφέρεται στο άρθρο 87.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διατάξεις που αφορούν ποικιλίες με 
αειφόρο ή ικανοποιητική αξία για την 
καλλιέργεια και/ή τη χρήση.

γ) διατάξεις που αφορούν ποικιλίες με αξία 
για την καλλιέργεια και/ή τη χρήση.

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όταν ο αιτών δεν ενδιαφέρεται να 
συντηρήσει μια ποικιλία στο εθνικό 
μητρώο ποικιλιών και η ποικιλία δεν 
προστατεύεται από δικαίωμα επί φυτικής 
ποικιλίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, μετά από 
αίτημά του, να συντηρήσει την ποικιλία. 
Εφαρμόζεται η παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ένας αιτών δεν ενδιαφέρεται να συντηρήσει μια μη προστατευόμενη ποικιλία η οποία 
θεωρείται κατάλληλη για καλλιέργεια ή λόγω της ανθεκτικότητάς της στους επιβλαβείς 
οργανισμούς, έχει ως εκ τούτου εμπορική αξία, και δεδομένου ότι αυτή η ποικιλία δεν 
προστατεύεται από δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, ένα τρίτο πρόσωπο μπορεί να συντηρήσει 
την ποικιλία και να τη διαθέσει στην αγορά χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα του αιτούντα.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 140 για τις τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων V έως XΙΙ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη 
την εξέλιξη των επιστημονικών ή τεχνικών 
γνώσεων και οικονομικών στοιχείων.

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 140 για τις τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων V έως VIII και X έως XΙΙ. 
Οι τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη 
την εξέλιξη των επιστημονικών ή τεχνικών 
γνώσεων και οικονομικών στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα ΙΧ δεν πρέπει να τροποποιείται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Πρέπει να 
συνάδει με παρόμοια τροπολογία στο άρθρο 11 παράγραφος 3 σχετικά με το Παράρτημα Ι 
(κατάλογος ειδών). 

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 132 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει 
της παρόντος άρθρου παραμένουν σε ισχύ 
για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες. Εάν μετά την περίοδο 
αυτή εξακολουθούν να υφίστανται τα 
συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν 
οδηγήσει στη λήψη των μέτρων αυτών, η 
Επιτροπή δύναται, προκειμένου να δοθεί 
μόνιμη λύση, να εκδώσει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα προς 
το άρθρο 140, ή να υποβάλει κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει, εξ ορισμού, να περιορίζονται χρονικά.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οι εξαγωγές δασικού 
αναπαραγωγικού υλικού σε τρίτη χώρα δεν 
διέπονται ούτε από συμφωνία με τρίτη
χώρα ούτε από κανόνες της τρίτης χώρας 
προς την οποία το δασικό αναπαραγωγικό 
υλικό πρόκειται να εξαχθεί, ισχύουν οι 
απαιτήσεις για την παραγωγή και τη 
διαθεσιμότητα δασικού αναπαραγωγικού 
υλικού στην αγορά στο εσωτερικό της 
επικράτειας της Ένωσης, όπως ορίζονται 
στα άρθρα 105 έως 134.

3. Σε περίπτωση που οι εξαγωγές δασικού 
αναπαραγωγικού υλικού σε τρίτη χώρα δεν 
διέπονται ούτε από συμφωνία με τρίτη 
χώρα ούτε από κανόνες της τρίτης χώρας 
προς την οποία το δασικό αναπαραγωγικό 
υλικό πρόκειται να εξαχθεί, θα διέπονται 
από συμφωνίες μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων επαγγελματιών. 

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος A – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΗ Η ΕΙΔΗ ΜΕ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ/Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΗ Η ΕΙΔΗ ΜΕ ΑΞΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ/Η ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ 

Or. en

Αιτιολόγηση

Να συγκριθεί με τις τροπολογίες για την σύμπτυξη των άρθρων 58 και 59 σε ενιαίο άρθρο 
σχετικά με την αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης.
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος A – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 2 για την ικανοποιητική αξία 
για την καλλιέργεια και/ή χρήση ισχύουν 
για τα γένη και είδη που πληρούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 1 για την αξία για την 
καλλιέργεια και/ή χρήση ισχύουν για τα 
γένη και είδη που πληρούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) είναι ουσιαστικά ευπαθή σε 
επιβλαβείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις όσον 
αφορά την αποδοτικότητα των πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) είναι ευαίσθητα στην παρουσία 
ανεπιθύμητων ουσιών·

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γδ) είναι ευαίσθητα στην προσαρμογή σε 
ποικιλόμορφες αγροκλιματικές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να συγκριθεί με τις τροπολογίες για την σύμπτυξη των άρθρων 58 και 59 σε ενιαίο άρθρο 
σχετικά με την αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Β διαγράφεται
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΗ Η ΕΙΔΗ ΜΕ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΞΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
59 παράγραφος 1 για την αειφόρο αξία 
καλλιέργειας και/ή χρήσης ισχύουν για τα 
γένη και είδη που πληρούν ένα ή 
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περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) είναι ουσιαστικά ευπαθή σε επιβλαβείς 
οργανισμούς·
β) υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις όσον 
αφορά την αποδοτικότητα των πόρων·
γ) είναι ευαίσθητα στην παρουσία 
ανεπιθύμητων ουσιών·
δ) είναι ευαίσθητα στην προσαρμογή σε 
ποικιλόμορφες αγροκλιματικές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να συγκριθεί με τις τροπολογίες για την σύμπτυξη των άρθρων 58 και 59 σε ενιαίο άρθρο 
σχετικά με την αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πλειονότητα των οδηγιών του Συμβουλίου για τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού στην αγορά έχει θεσπιστεί μεταξύ του 1966 και του 1971, ενώ ορισμένες οδηγίες είναι 
πιο πρόσφατες. Η πολυπλοκότητα και ο κατακερματισμός της ισχύουσας νομοθεσίας είναι 
πιθανό να διαιωνίσει τις υπάρχουσες αβεβαιότητες και διαφορές στην εφαρμογή της μεταξύ 
των κρατών μελών. Αυτό δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για τους επαγγελματίες 
στην ενιαία αγορά.
Οι εξελίξεις στους τομείς της γεωργίας, της φυτοκομίας, της δασοκομίας, της βελτίωσης των 
φυτών και της διάθεσης στην αγορά φυτικού αναπαραγωγικού υλικού έχουν καταδείξει ότι η 
νομοθεσία πρέπει να απλουστευθεί και να προσαρμοστεί περαιτέρω στις εξελίξεις του τομέα 
αυτού αντικαθιστώντας τις ισχύουσες οδηγίες από έναν ενιαίο κανονισμό.
Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης που περιλαμβάνει επίσης τρεις 
άλλες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του κεκτημένου σχετικά με την υγεία των φυτών, 
την υγεία των ζώων και τους επίσημους ελέγχους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η πρόταση ενοποιεί και επικαιροποιεί τη νομοθεσία για την διάθεση στην αγορά φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού, μέσω της κατάργησης και αντικατάστασης των 12 ισχυουσών 
οδηγιών: Τα βασικά της στοιχεία μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

Στόχοι: Με την πρόταση επιδιώκεται: (i) να διασφαλισθούν ίσοι όροι σε όλη την ΕΕ μέσω 
απλοποιημένων, σαφών και εναρμονισμένων κανόνων·  (ii) να μειωθεί το περιττό κόστος και 
οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και να αυξηθεί η ευελιξία· (iii) να ευθυγραμμισθεί η
νομοθεσία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό με άλλες πρόσφατες στρατηγικές της 
Ένωσης· και (iv) να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στον τομέα βελτίωσης των φυτών. Το πεδίο 
εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού καλύπτει όλους τους τύπους φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού.
Επαγγελματίες: Η πρόταση εισάγει βασικές υποχρεώσεις για τους επαγγελματίες σχετικά με 
την ταυτοποίηση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που παράγουν ή διαθέτουν στην 
αγορά, την τήρηση αρχείων, τη διευκόλυνση των ελέγχων και τη συντήρηση του υλικού. Η 
ιχνηλασιμότητα κάθε φυτικού αναπαραγωγικού υλικού διασφαλίζεται με την υποχρέωση για 
τους επαγγελματίες να έχουν πληροφορίες ένα στάδιο πριν και ένα στάδιο μετά τις εμπορικές 
τους δραστηριότητες.
ΦΑΥ εκτός του δασικού αναπαραγωγικού υλικού: η πρόταση διατηρεί την βασική 
προσέγγιση για την καταχώριση των ποικιλιών/υλικού και την πιστοποίηση/επιθεώρηση των 
παρτίδων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Ωστόσο, θα επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία 
στους επαγγελματίες. Επιπλέον, θα εκδοθούν πράξεις παράγωγου δικαίου για τον καθορισμό 
των ειδικών απαιτήσεων για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά συγκεκριμένων 
ειδών και των κατηγοριών τους (μητρικό, βασικό, πιστοποιημένο και τυποποιημένο υλικό).
Η πρόταση ορίζει τις απαιτήσεις για την διαθεσιμότητα στην αγορά των ΦΑΥ. Διατηρεί 
ορισμένες παρεκκλίσεις και εισάγει παρέκκλιση για φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 
εξειδικευμένων αγορών. Εντάσσει επίσης τις εξαγωγές στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
Παραγωγή και διαθεσιμότητα ΦΑΥ στην αγορά που ανήκει σε μη καταγεγραμμένα γένη 
ή είδη: Το ΦΑΥ που δεν ανήκει στα καταγεγραμμένα γένη και είδη υπόκειται σε ορισμένες 
βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του, την καταλληλότητα για 
συγκεκριμένο σκοπό, την κατάλληλη μνεία σε ποικιλίες, όπου ενδείκνυται, και τα στοιχεία 
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ταυτοποίησης του αντίστοιχου υλικού και των εισαγωγών.
Καταχώριση των ποικιλιών σε εθνικά και ενωσιακά μητρώα: οι ποικιλίες, προκειμένου 
να καταστούν διαθέσιμες στην αγορά όλης της Ένωσης, περιλαμβάνονται σε ένα εθνικό 
μητρώο ή στο μητρώο της Ένωσης μέσω της άμεσης διαδικασίας υποβολής αίτησης στο 
ΚΓΦΠ. Το ΚΓΦΠ θα τηρεί επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλες τις φυτικές 
ποικιλίες που μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ποικιλιών που έχουν καταχωριστεί στα εθνικά μητρώα (βάση δεδομένων φυτικών ποικιλιών 
της ΕΕ).
 Η πρόταση ορίζει τις λεπτομερείς απαιτήσεις για την διαδικασία καταχώρισης ποικιλίας.  Θα 
εισαχθεί μια νέα υποχρέωση για κάθε εθνικό εξεταστικό κέντρο ποικιλιών να ελέγχεται από 
το ΚΓΦΠ με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και την εναρμόνιση της διαδικασίας 
καταχώρισης ποικιλιών στην Ένωση. Για τις παλαιές ποικιλίες, θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.
Παραγωγή και διαθεσιμότητα δασικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά: η 
νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει συγκεκριμένη προσέγγιση σχετικά με το δασικό αναπαραγωγικό 
υλικό. Η πρόταση ορίζει τις απαιτήσεις που ισχύουν για το δασικό αναπαραγωγικό υλικό. 
Προβλέπονται παρεκκλίσεις σχετικά με: (i) την έγκριση αυστηρότερων εθνικών απαιτήσεων· 
(ii) την απαγόρευση διάθεσης στον τελικό χρήστη συγκεκριμένου δασικού αναπαραγωγικού 
υλικού·  και (iii) κανόνες που αφορούν προσωρινές δυσκολίες στον εφοδιασμό και κανόνες 
που αφορούν προσωρινά πειράματα.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Ο εισηγητής αποφάσισε να επικεντρωθεί στην έκθεσή του στις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της 
πρότασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή καθιερώνει στον κανονισμό διάκριση μεταξύ της ικανοποιητικής αξίας 
καλλιέργειας και/ή χρήσης, για παράδειγμα αξιολόγηση της γεωπονικής απόδοσης, 
καταλληλότητα για τους σκοπούς καλλιέργειας, και της αειφόρου αξίας καλλιέργειας και/ή 
χρήσης, για παράδειγμα ανθεκτικότητα σε επιβλαβείς οργανισμούς, μειωμένη χρήση νερού 
για άρδευση, καλύτερη προσαρμογή στο περιβάλλον.  Η Επιτροπή ορίζει επίσης ότι η 
ικανοποιητική ΑΚΧ (αξία καλλιέργειας και χρήσης) θα εκτιμηθεί σε επίπεδο κράτους 
μέλους, η αειφόρος ΑΚΧ σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φυτικών 
Ποικιλιών.  Ο εισηγητής είναι κατά αυτής της διάκρισης διότι θα οδηγήσει σε αύξηση της 
γραφειοκρατίας και του κόστους. Εφόσον επί του παρόντος δεν γίνεται διάκριση μεταξύ 
ικανοποιητικής και αειφόρου αξίας, ο εισηγητής προτείνει να ενσωματωθούν οι δύο έννοιες 
σε ενιαία ΑΚΧ, αλλά το κράτος μέλος πρέπει να συμπεριλάβει τις πτυχές που συνδέονται με 
την αειφορία. Επιπλέον, προτείνει να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φυτικών Ποικιλιών 
εποπτικό ρόλο προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι αρμόδιες αρχές λειτουργούν με παρόμοια 
πρότυπα ποιότητας.

Στην πρότασή της η Επιτροπή δημιούργησε νέα κατηγορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, 
το αποκαλούμενο «ετερογενές υλικό», το οποίο μπορεί να διατεθεί στην αγορά, ούτως ώστε 
να ανταποκριθεί σε αιτήματα αγροτών βιολογικών καλλιεργειών, και οι κανόνες του οποίου 
ρυθμίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ο εισηγητής θεωρεί ότι το σχετικό άρθρο δεν 
είναι αρκετά σαφές και ότι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί νέο φυτικό υλικό το οποίο θα 
πωληθεί στην συνέχεια στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο εισηγητής έχει ως εκ τούτου παραθέσει 
ορισμό του ετερογενούς υλικού στην βασική πράξη και ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έως ότου 
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αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός. Το σύστημα που εφαρμόζεται πρέπει να είναι το ίδιο με τις 
παραδοσιακές ποικιλίες, και συγκεκριμένα καταχώριση και στη συνέχεια περιγραφή, 
απλοποιημένη επισήμανση και χαμηλοί δασμοί. 

Όσον αφορά τα υλικά εξειδικευμένης αγοράς, ο εισηγητής πρότεινε επίσης μερικές 
σημαντικές αλλαγές, προβλέποντας απλή καταχώριση με βάση την περιγραφή του υλικού, 
και πάλι σύμφωνα με τους κανόνες για τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προσδιορίζει το υλικό 
εξειδικευμένης αγοράς ως υλικό που παράγεται τοπικά και διατίθεται στην αγορά σε μικρές 
ποσότητες προσαρμοσμένες στο είδος του φυτικού υλικού που πωλείται, αίροντας το 
κριτήριο της Επιτροπής το οποίο συνδυάζει τα υλικά εξειδικευμένης αγοράς με πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, μια προσέγγιση που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα για τα κράτη μέλη.  

Οι 12 ευρωπαϊκές οδηγίες δεν καλύπτουν επί του παρόντος τις εξαγωγές φυτικού υλικού των 
ευρωπαϊκών μας βιομηχανιών προς τρίτες χώρες. Στον παρόντα κανονισμό, όπως και στους 
άλλους τρεις της νομοθετικής δέσμης σχετικά με την υγεία των φυτών και των ζώων, το θέμα 
ρυθμίζεται για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα όπου δεν υφίσταται διμερής συμφωνία μεταξύ της 
ΕΕ και τρίτης χώρας, ή, όταν δεν υφίστανται εθνικοί κανόνες για τους σπόρους και το φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό στην εν λόγω χώρα, η Επιτροπή απαιτεί από τους Ευρωπαίους 
εξαγωγείς να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ. Ο εισηγητής δεν συμφωνεί διότι τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα είναι πολύ υψηλά σε σύγκριση με εκείνα πολλών τρίτων χωρών, και ως 
εκ τούτου δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ανταγωνισμού σε βάρος των ευρωπαϊκών 
εταιρειών. Ο εισηγητής προτείνει στην έκθεση να λαμβάνει χώρα στις περιπτώσεις αυτές η 
πώληση με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών. 

Ο εισηγητής προτείνει επίσης μερικές τροπολογίες σχετικά με τις εξουσίες της Επιτροπής. 
- ο εισηγητής θεωρεί ότι ο κατάλογος για τα γένη και τα είδη του φυτικού αναπαραγωγικού 
υλικού εκτός δασικού αναπαραγωγικού υλικού (βλέπε Παράρτημα Ι) πρέπει να τροποποιηθεί 
μέσω της συνήθους νομοθεσίας αντί των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή· 
- ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά με τις απαιτήσεις ισοδυναμίας για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που παράγεται σε 
τρίτες χώρες, και, ως εκ τούτου, προτείνει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
- ο εισηγητής προτείνει στην Επιτροπή να εγκρίνει τους κανόνες με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για τον ορισμό της καταλληλότητας των ονομασιών ποικιλιών φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού που δεν ανήκει σε γένη ή είδη που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, 
συγκεκριμένα εκείνους που αφορούν τη σχέση με τις ονομασίες και τα εμπορικά σήματα, τη 
σχέση με τις ονομασίες ποικιλιών και τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα ειδικά κριτήρια για να 
καθορισθεί το κατά πόσον μια ονομασία είναι παραπλανητική ή δημιουργεί σύγχυση το 
αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού. 


