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Amendamentul 75
Pavel Poc, Matthias Groote, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Linda McAvan, Åsa
Westlund, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Göran Färm
Propunere de regulament
Titlul 0
Propunerea de respingere
Comisia pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară invită Comisia
pentru agricultură și dezvoltare rurală, în
calitate de comisie responsabilă, să
respingă propunerea Comisiei.
Or. en
Justificare
Riscul de abordare universală al acestui cadru juridic nu îndeplinește diferitele cerințe
impuse de varietatea largă a materialului existent de reproducere a plantelor și de nevoile
operatorilor, ale consumatorilor și ale autorităților competente. Complexitatea poate crea
sarcini inutile pentru operatori și mai puține opțiuni și o transparență redusă pentru
consumatori. Numărul mare de acte delegate din propunere este un alt element care
împiedică evaluarea corectă a consecințelor.

Amendment 76
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Titlul 0
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Comisia pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară recomandă Comisiei
pentru agricultură și dezvoltare rurală,
competentă în fond, să propună
respingerea propunerii Comisiei.
Or. de
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Justificare
Propunerea privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de
reproducere a plantelor trebuie respinsă în totalitate. Propunerea nu a reușit să realizeze
obiectivul de simplificare și armonizare în acest domeniu. Dimpotrivă, se generează o sarcină
administrativă excesivă care nu poate fi încă anticipată pentru statele membre,
întreprinderile vizate și producători.

Amendamentul 77
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Titlul 0
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind producerea și punerea la dispoziție
pe piață a materialului de reproducere a
plantelor (legea privind materialul de
reproducere a plantelor)

privind punerea la dispoziție pe piață a
materialului de reproducere a plantelor
(legea privind materialul de reproducere a
plantelor)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)
Or. en
Justificare

Legea pune în mod clar accentul pe comercializarea materialului de reproducere a plantelor
(MRP) și nu pe producerea acestuia.

Amendamentul 78
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Titlul 0
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Comisia pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară invită Comisia
pentru agricultură și dezvoltare rurală, în
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calitate de comisie responsabilă, să
respingă propunerea Comisiei.
Or. en

Amendamentul 79
Satu Hassi, Karin Kadenbach, Corinne Lepage
Propunere de regulament
Titlul 0
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind producerea și punerea la dispoziție
pe piață a materialului de reproducere a
plantelor (legea privind materialul de
reproducere a plantelor)

privind punerea la dispoziție pe piață a
materialului de reproducere a plantelor
(legea privind materialul de reproducere a
plantelor)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)
(Prezentul amendament se aplică
întregului text. Adoptarea acestuia va
necesita modificări corespunzătoare în
întregul text.)
Or. en
Justificare

În prezent, normele referitoare la semințe sunt prevăzute de mai multe directive. Un
regulament ar perpetua și ar spori limitările actuale împotriva producerii și introducerii pe
piață a soiurilor tradiționale, regionale sau ecologice și nu ar permite statelor membre să
asigure condițiile pentru ca activitățile de mică amploare ale colectorilor de semințe și ale
micilor amelioratori să comercializeze semințe în afara sistemului de înregistrare și de
certificare. O directivă ar crea un mediu mai favorabil pentru stoparea eroziunii genetice în
rândul speciilor agricole.

Amendamentul 80
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
AM\1013313RO.doc
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Propunere de regulament
Titlul 0
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunerea de respingere

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

PARLAMENTUL EUROPEAN respinge
propunerea Comisiei privind producerea și
punerea la dispoziție pe piață a materialului
de reproducere a plantelor (legea privind
materialul de reproducere a plantelor)

privind producerea și punerea la dispoziție
pe piață a materialului de reproducere a
plantelor (legea privind materialul de
reproducere a plantelor)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)
Or. pt

Amendamentul 81
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Considerentul 1 – litera e
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Directiva 1999/105/CE a Consiliului
din 22 decembrie 1999 privind
comercializarea materialului forestier de
reproducere6;

eliminat

__________________
6

JO L 11, 15.1.2000, p. 17.
Or. de

Amendamentul 82
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Principalul obiectiv al directivelor de
mai sus este obținerea unei producții
agricole, horticole și forestiere durabile. În
vederea asigurării productivității,
sănătatea, calitatea și diversitatea
materialului de reproducere a plantelor
sunt extrem de importante pentru
agricultură, horticultură, securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale și
pentru economie în general. În plus, pentru
a asigura durabilitatea, legislația ar trebui
să ia în considerare necesitatea de a
răspunde așteptărilor consumatorilor, de a
asigura adaptabilitatea producției la
numeroasele condiții agricole, horticole și
de mediu, de a face față provocărilor
schimbărilor climatice și de a promova
protecția agrobiodiversității.

(2) Principalul obiectiv al directivelor de
mai sus este obținerea unei producții
agricole, horticole și forestiere durabile. În
acest scop, aceste directive reglementează
punerea la dispoziție pe piață a
materialului de reproducere a plantelor în
vederea unei exploatări comerciale. În
vederea asigurării productivității și a unei
anumite calități a materialului de
reproducere a plantelor, o legislație
privind comercializarea materialului de
reproducere a plantelor ar putea fi utilă
pentru agricultură, horticultură, securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale și
pentru economie în general. În plus, pentru
a asigura durabilitatea, legislația ar trebui
să ia în considerare necesitatea de a
răspunde așteptărilor consumatorilor, de a
asigura adaptabilitatea producției la
numeroasele condiții agricole, horticole și
de mediu, de a face față provocărilor
schimbărilor climatice și de a promova
protecția agrobiodiversității.
Or. en

Justificare
Această legislație nu asigură sănătatea plantelor. Există, în acest scop, legislație privind
sănătatea plantelor. În plus, semințele nu sunt un bun vector pentru organismele dăunătoare.
Controalele ex post funcționează perfect în cadrul legislației existente. Nu este nevoie să fie
extinsă. În plus, legislația existentă a contribuit la o reducere a biodiversității agricole. Nu se
poate considera că directivele menționate asigură diversitatea MRP.

Amendamentul 83
Kathleen Van Brempt
Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Principalul obiectiv al directivelor de
mai sus este obținerea unei producții
agricole, horticole și forestiere durabile. În
vederea asigurării productivității,
sănătatea, calitatea și diversitatea
materialului de reproducere a plantelor
sunt extrem de importante pentru
agricultură, horticultură, securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale și
pentru economie în general. În plus,
pentru a asigura durabilitatea, legislația ar
trebui să ia în considerare necesitatea de a
răspunde așteptărilor consumatorilor, de a
asigura adaptabilitatea producției la
numeroasele condiții agricole, horticole și
de mediu, de a face față provocărilor
schimbărilor climatice și de a promova
protecția agrobiodiversității.

(2) Principalul obiectiv al directivelor de
mai sus este obținerea unei producții
agricole, horticole și forestiere durabile.
Pentru a asigura durabilitatea, legislația ar
trebui să ia în considerare necesitatea de a
răspunde așteptărilor consumatorilor, de a
asigura adaptabilitatea producției la
numeroasele condiții agricole, horticole și
de mediu, de a face față provocărilor
schimbărilor climatice și de a promova
protecția agrobiodiversității. În plus, în
vederea asigurării productivității,
sănătatea, calitatea și diversitatea
materialului de reproducere a plantelor
sunt extrem de importante pentru
agricultură, horticultură, securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale și
pentru economie în general.
Or. nl

Amendamentul 84
Martin Kastler, Richard Seeber, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Considerentul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Principalul obiectiv al directivelor de
mai sus este obținerea unei producții
agricole, horticole și forestiere durabile. În
vederea asigurării productivității, sănătatea,
calitatea și diversitatea materialului de
reproducere a plantelor sunt extrem de
importante pentru agricultură, horticultură,
securitatea alimentelor și a hranei pentru
animale și pentru economie în general. În
plus, pentru a asigura durabilitatea,
legislația ar trebui să ia în considerare
necesitatea de a răspunde așteptărilor
consumatorilor, de a asigura adaptabilitatea
producției la numeroasele condiții agricole,
horticole și de mediu, de a face față

(2) Principalul obiectiv al directivelor de
mai sus este obținerea unei producții
agricole, horticole și forestiere durabile,
precum și conservarea proactivă a
biodiversității Europei. În vederea
asigurării productivității, sănătatea,
calitatea și diversitatea materialului de
reproducere a plantelor sunt extrem de
importante pentru agricultură, horticultură,
securitatea alimentelor și a hranei pentru
animale și pentru economie în general. În
plus, pentru a asigura durabilitatea,
legislația ar trebui să ia în considerare
necesitatea de a răspunde așteptărilor
consumatorilor, de a asigura adaptabilitatea
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provocărilor schimbărilor climatice și de a
promova protecția agrobiodiversității.

producției la numeroasele condiții agricole,
horticole și de mediu, de a face față
provocărilor schimbărilor climatice și de a
promova protecția agrobiodiversității. În
plus, UE poate promova proactiv
continuitatea varietăților de conservare și
a soiurilor locale prin crearea unei rețele
de bănci de gene („EuropArch”),
sprijinită, dacă este necesar, printr-o
documentație europeană ex-situ afiliată
agenției („BioEuropeana”).
Or. de

Amendamentul 85
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Evoluțiile din domenii precum
agricultura, horticultura, silvicultura,
ameliorarea plantelor și punerea la
dispoziție pe piață a materialului de
reproducere a plantelor au arătat că
legislația trebuie simplificată și adaptată în
continuare evoluției sectorului. Prin
urmare, directivele de mai sus ar trebui
înlocuite printr-un singur regulament
privind producerea, în vederea punerii la
dispoziție pe piață, și punerea la dispoziție
pe piață a materialului de reproducere a
plantelor în cadrul Uniunii.

(3) Agricultura se confruntă cu noi
provocări legate de mediu, inclusiv
schimbările climatice și pierderea
biodiversității. Legislația trebuie să țină
cont mai bine de această situație actuală,
precum și de schimbările consumatorilor
din punctul de vedere al consumului. În
plus, evoluțiile din domenii precum
agricultura, horticultura, silvicultura,
ameliorarea plantelor și punerea la
dispoziție pe piață a materialului de
reproducere a plantelor au arătat că
legislația trebuie simplificată și adaptată în
continuare evoluției sectorului. Prin
urmare, directivele de mai sus ar trebui
înlocuite printr-un singur regulament
privind punerea la dispoziție pe piață a
materialului de reproducere a plantelor în
cadrul Uniunii.
Or. en
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Justificare
Până acum, mediul a fost o problemă subestimată în cadrul legislațiilor existente privind
agricultura. Indicatorii de mediu precum biodiversitatea agricolă, necesari pentru crearea de
noi soiuri în viitor, ar trebui să se afle pe primul plan, pentru a dispune de o adevărată
„reglementare mai bună”, cu o viziune pe termen lung. De asemenea, ar trebui să se țină
cont mai bine în cadrul legislației de schimbările consumatorilor din punctul de vedere al
consumului și ar trebui să fie puse pe primul plan.

Amendamentul 86
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 6
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a stabili domeniul de aplicare al
mai multor dispoziții ale prezentului
regulament, este necesar să se definească
conceptele de „operator profesionist” și
„punere la dispoziție pe piață”. În special,
având în vedere evoluția sectorului în
ceea ce privește comercializarea, definiția
„punerii la dispoziție pe piață” ar trebui să
fie cât mai cuprinzătoare cu putință,
pentru a permite toate formele de
tranzacții legate de materialul de
reproducere a plantelor. Definiția
respectivă ar trebui să includă, printre
altele, persoanele care efectuează vânzări
prin contracte la distanță (de exemplu, în
mod electronic) sau persoane care
recoltează material forestier de bază.

(6) Pentru a stabili domeniul de aplicare al
mai multor dispoziții ale prezentului
regulament, este necesar să se definească
conceptele de „operator profesionist” și
„punere la dispoziție pe piață”. În special,
definiția „punerii la dispoziție pe piață” ar
trebui să fie concisă pentru a cuprinde
toate formele de tranzacții având ca scop
exploatarea comercială a materialului de
reproducere a plantelor. Definiția
respectivă ar trebui să includă, printre
altele, persoanele care efectuează vânzări
de volum prin contracte la distanță (de
exemplu, în mod electronic). Ținând
seama de principiul proporționalității,
neprofesioniștii și fermierii care fac
schimb de semințe între ei sau cu
persoane fizice nu ar trebui considerați ca
„punând la dispoziție pe piață material de
reproducere a plantelor”. Fermierii care
fac schimb de semințe din propria fermă
în favoarea și în numele lor nu ar trebui
considerați operatori profesioniști.
Or. en
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Justificare
Pentru a fi în concordanță cu propunerea de modificare privind considerentul (2) și cu
extinderea care nu este necesară a domeniului de aplicare al legislației.

Amendamentul 87
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Considerentul 6
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a stabili domeniul de aplicare al
mai multor dispoziții ale prezentului
regulament, este necesar să se definească
conceptele de „operator profesionist” și
„punere la dispoziție pe piață”. În special,
având în vedere evoluția sectorului în ceea
ce privește comercializarea, definiția
„punerii la dispoziție pe piață” ar trebui să
fie cât mai cuprinzătoare cu putință, pentru
a permite toate formele de tranzacții legate
de materialul de reproducere a plantelor.
Definiția respectivă ar trebui să includă,
printre altele, persoanele care efectuează
vânzări prin contracte la distanță (de
exemplu, în mod electronic) sau persoane
care recoltează material forestier de bază.

(6) Pentru a stabili domeniul de aplicare al
mai multor dispoziții ale prezentului
regulament, este necesar să se definească
conceptele de „operator profesionist” și
„punere la dispoziție pe piață”. În special,
având în vedere evoluția sectorului în ceea
ce privește comercializarea, definiția
„punerii la dispoziție pe piață” ar trebui să
fie cât mai cuprinzătoare cu putință, pentru
a permite toate formele de tranzacții legate
de materialul de reproducere a plantelor.
Definiția respectivă ar trebui să includă,
printre altele, persoanele care efectuează
vânzări prin contracte la distanță (de
exemplu, în mod electronic).

Or. de

Amendamentul 88
Linda McAvan
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(6a) Grădinarii și fermierii privați, care
utilizează semințe și plante și le produc
pentru propriul consum, nu fac obiectul
prezentului regulament. Normele
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prevăzute de prezentul regulament se
aplică numai comercializării materialului
de reproducere a plantelor în vederea
unei exploatări comerciale.
Or. en

Amendamentul 89
Giancarlo Scottà
Propunere de regulament
Considerentul 7
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Având în vedere nevoile producătorilor
și cerințele privind flexibilitatea și
proporționalitatea, prezentul regulament nu
ar trebui să se aplice materialului de
reproducere destinat exclusiv testării, unor
scopuri științifice sau de ameliorare a
plantelor, băncilor de gene, organizațiilor și
rețelelor care au ca scop schimbul și
conservarea resurselor genetice (inclusiv
conservarea în ferme) sau materialului de
reproducere care face obiectul unui schimb
în natură între persoane care nu sunt
operatori profesioniști.

(7) Având în vedere nevoile producătorilor
și cerințele privind flexibilitatea și
proporționalitatea, prezentul regulament nu
ar trebui să se aplice materialului de
reproducere destinat exclusiv testării, unor
scopuri științifice sau de ameliorare a
plantelor, băncilor de gene, organizațiilor și
rețelelor care au ca scop schimbul și
conservarea resurselor genetice (inclusiv
conservarea în ferme) sau materialului de
reproducere care face obiectul unui schimb
între persoane care nu sunt operatori
profesioniști.
Or. it

Amendamentul 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Propunere de regulament
Considerentul 7
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Având în vedere nevoile producătorilor
și cerințele privind flexibilitatea și
proporționalitatea, prezentul regulament nu
ar trebui să se aplice materialului de
reproducere destinat exclusiv testării, unor

(7) Având în vedere nevoile producătorilor
și cerințele privind flexibilitatea și
proporționalitatea, prezentul regulament nu
ar trebui să se aplice materialului de
reproducere destinat exclusiv testării, unor
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scopuri științifice sau de ameliorare a
plantelor, băncilor de gene, organizațiilor și
rețelelor care au ca scop schimbul și
conservarea resurselor genetice (inclusiv
conservarea în ferme) sau materialului de
reproducere care face obiectul unui schimb
în natură între persoane care nu sunt
operatori profesioniști.

scopuri științifice sau de ameliorare a
plantelor, băncilor de gene, organizațiilor și
rețelelor care au ca scop schimbul și
conservarea resurselor genetice (inclusiv
conservarea în ferme) sau materialului de
reproducere care face obiectul unui schimb
în natură între persoane care nu vizează în
mod sistematic realizarea unui profit.
Or. lt

Amendamentul 91
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 9
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a asigura transparența și
eficacitatea controalelor legate de
producerea și punerea la dispoziție pe
piață a materialului de reproducere a
plantelor, operatorii profesioniști ar trebui
să fie înregistrați. Cu toate acestea, pentru
a reduce sarcina administrativă pentru
operatorii profesioniști, permițându-le să se
înregistreze o singură dată într-un singur
registru, este adecvat ca aceștia să se
înregistreze în registrele publice stabilite de
statele membre în temeiul Regulamentului
(UE) nr. …/… (Oficiul pentru Publicații,
vă rugăm să introduceți numărul
regulamentului privind măsurile de
protecție împotriva organismelor
dăunătoare plantelor).

(9) Pentru a asigura transparența și
eficacitatea controalelor legate de punerea
la dispoziție pe piață a materialului de
reproducere a plantelor în vederea unei
exploatări comerciale, operatorii
profesioniști ar putea fi înregistrați.
Fermierii nu ar trebui considerați
operatori profesioniști. Cu toate acestea,
pentru a reduce sarcina administrativă
pentru operatorii profesioniști, permițândule să se înregistreze o singură dată într-un
singur registru, este adecvat ca aceștia să se
înregistreze în registrele publice stabilite de
statele membre în temeiul Regulamentului
(UE) nr. .../... (Oficiul pentru Publicații, vă
rugăm să introduceți numărul
regulamentului privind măsurile de
protecție împotriva organismelor
dăunătoare plantelor)..
Or. en

Justificare
În directivele existente, sintagma „în vederea unei exploatări comerciale” asigură
proporționalitatea cheltuielilor publice asociate punerii în aplicare a acestei legislații. În
AM\1013313RO.doc
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regulamentul propus, această sintagmă a fost eliminată. Testele, controalele și formalitățile
administrative nu mai sunt limitate la activitățile comerciale.

Amendamentul 92
Linda McAvan
Propunere de regulament
Considerentul 12
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Anumite genuri și specii de materiale
de reproducere a plantelor ar trebui să fie
supuse unor cerințe sporite privind
producerea și punerea lor la dispoziție pe
piață, ca urmare a importanței lor
economice, sanitare și de mediu sporite.
Importanța respectivă ar trebui să fie
stabilită ținând cont de suprafața sau
valoarea de producție a genurilor sau
speciilor respective, de numărul de
operatori profesioniști sau de conținutul
substanțelor care prezintă un risc potențial
pentru sănătate sau mediu. Majoritatea
genurilor și speciilor respective sunt
reglementate în prezent prin directivele
menționate mai sus. Genurile și speciile
respective ar trebui incluse într-o listă
specifică (fiind denumite în continuare
„genuri și specii listate”).

(12) Anumite genuri și specii de materiale
de reproducere a plantelor, cu excepția
celor comercializate exclusiv în scop
ornamental și a celor destinate vânzării
către grădinari domestici, ar trebui să fie
supuse unor cerințe sporite privind
producerea și punerea lor la dispoziție pe
piață, ca urmare a importanței lor
economice, sanitare și de mediu sporite.
Importanța respectivă ar trebui să fie
stabilită ținând cont de suprafața sau
valoarea de producție a genurilor sau
speciilor respective, de numărul de
operatori profesioniști sau de conținutul
substanțelor care prezintă un risc potențial
pentru sănătate sau mediu. Majoritatea
genurilor și speciilor respective sunt
reglementate în prezent prin directivele
menționate mai sus. Genurile și speciile
respective ar trebui incluse într-o listă
specifică (fiind denumite în continuare
„genuri și specii listate”).
Or. en

Justificare
Materialul de reproducere a plantelor pentru scopuri ornamentale și materialul săditor
destinat vânzării către grădinari domestici nu ar trebui să fie reglementate în același mod ca
semințele destinate agriculturii comerciale. Prin urmare, ar trebui să fie excluse din
controalele menționate în titlul II și să facă obiectul dispozițiilor din titlul III, ceea ce va
asigura protecția consumatorilor.
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Amendamentul 93
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 13
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a asigura transparența și a
permite consumatorilor să ia decizii în
cunoștință de cauză, materialul de
reproducere a plantelor care aparține
genurilor și speciilor listate ar trebui să fie
produs sau pus la dispoziție pe piață doar
în cadrul unor categorii predefinite.
Categoriile respective ar trebui să reflecte
diferitele niveluri de calitate și etape de
producere și ar trebui să poarte denumirea
„prebază”, „bază”, „certificat” și
„standard”.

(13) Pentru a asigura transparența și a
permite consumatorilor să ia decizii în
cunoștință de cauză, materialul de
reproducere a plantelor care aparține
genurilor și speciilor listate ar trebui să fie
produs sau pus la dispoziție pe piață doar
în cadrul unor categorii predefinite.
Categoriile respective ar trebui să reflecte
diferitele niveluri de calitate și etape de
producere și ar trebui să poarte denumirea
„prebază”, „bază”, „certificat” și
„standard”. Totuși, acest lucru nu ar
trebui să împiedice sub nicio formă
utilizarea etichetelor și a sistemelor de
certificare naționale sau private.
Or. en

Justificare
Sistemele private de etichetare și de certificare s-au dovedit a funcționa foarte bine,
asigurând gradul de flexibilitate necesar. Stabilirea acestor etichete nu este împiedicată de
dispozițiile de la articolul 19. Se introduce un alineat (6) care să permită sistemele de
etichetare și de certificare private și naționale.

Amendamentul 94
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Considerentul 14
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a asigura o disponibilitate
maximă a materialului de reproducere a
plantelor și a oferi utilizatorilor a gamă
largă de opțiuni, operatorii profesioniști ar

(14) Pentru a asigura o disponibilitate
maximă a materialului de reproducere a
plantelor și a oferi utilizatorilor a gamă
largă de opțiuni, operatorii profesioniști ar
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trebui, în principiu, să poată pune la
dispoziție pe piață material de reproducere
a plantelor aparținând genurilor sau
speciilor listate din toate categoriile. Cu
toate acestea, pentru a garanta securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale și a
permite obținerea unui nivel ridicat de
identitate, calitate și sănătate a materialului
de reproducere a plantelor, acesta nu ar
trebui să fie pus la dispoziție pe piață ca
material standard dacă costurile de
certificare sunt proporționale cu obiectivele
respective.

trebui, în principiu, să poată pune la
dispoziție pe piață material de reproducere
a plantelor aparținând genurilor sau
speciilor listate din toate categoriile, având
în vedere că condițiile de producere și de
comercializare ale speciilor agricole și ale
speciilor horticole sunt diferite. Cu toate
acestea, pentru a garanta securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale sau
a permite obținerea unui nivel ridicat de
identitate, calitate și sănătate a materialului
de reproducere a plantelor, în special a
materialului pentru specii agricole, acesta
nu ar trebui să fie pus la dispoziție pe piață
ca material standard dacă costurile de
certificare sunt proporționale cu obiectivele
respective.
Or. en

Amendamentul 95
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 14
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a asigura o disponibilitate
maximă a materialului de reproducere a
plantelor și a oferi utilizatorilor a gamă
largă de opțiuni, operatorii profesioniști
ar trebui, în principiu, să poată pune la
dispoziție pe piață material de reproducere
a plantelor aparținând genurilor sau
speciilor listate din toate categoriile. Cu
toate acestea, pentru a garanta securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale și
a permite obținerea unui nivel ridicat de
identitate, calitate și sănătate a
materialului de reproducere a plantelor,
acesta nu ar trebui să fie pus la dispoziție
pe piață ca material standard dacă
costurile de certificare sunt proporționale
cu obiectivele respective.

(14) Operatorii iau decizia de a pune la
dispoziție pe piață material de reproducere
a plantelor ca material standard sau ca
material în curs de certificare.
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Or. en
Justificare
Securitatea alimentelor și a hranei pentru animale și un nivel înalt de identitate, calitate și
sănătate ar putea fi obținute foarte ușor printr-o etichetă a operatorului. Cu toate acestea,
principiul constant al dreptului UE, recunoscut de CEJ, afirmă că situațiile diferite nu trebuie
tratate în același mod, cu excepția cazului în care un astfel de tratament este justificat în mod
obiectiv. În acest caz, nu există niciun motiv obiectiv care să justifice faptul că anumite
materiale de reproducere a plantelor ar trebui puse la dispoziție pe piață ca material
standard.

Amendamentul 96
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 16
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a permite utilizatorilor să facă
alegeri în cunoștință de cauză privind
identitatea și caracteristicile sale,
materialul de reproducere a plantelor din
genurile și speciile listate ar trebui să fie
produs și pus la dispoziție pe piață numai
dacă aparține soiurilor înregistrate în
registrele naționale de soiuri sau în
registrul de soiuri al Uniunii.

(16) Pentru a permite utilizatorilor să facă
alegeri în cunoștință de cauză privind
identitatea și caracteristicile sale,
materialul de reproducere a plantelor din
genurile și speciile listate poate fi pus la
dispoziție pe piață numai dacă aparține
soiurilor înregistrate în registrele naționale
de soiuri sau în registrul de soiuri al
Uniunii.
Or. en

Amendamentul 97
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 27
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Materialul de reproducere a plantelor
care este pus la dispoziție pe piață doar în
cantități limitate de către mici producători
(„material de reproducere a plantelor
AM\1013313RO.doc
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pentru piața de nișă”) ar trebui să fie
exceptat de la cerința de a aparține unui soi
înregistrat. Această derogare este necesară
pentru a evita obstacolele inutile în calea
punerii la dispoziție pe piață a materialului
de reproducere a plantelor care prezintă un
interes comercial mai redus, dar care este
important pentru menținerea diversității
genetice. Cu toate acestea, ar trebui să se
asigure faptul că această derogare nu este
folosită în mod regulat de către o gamă
largă de operatori profesioniști și că este
folosită numai de către operatorii
profesioniști care nu pot suporta costurile
și sarcina administrativă generate de
înregistrarea soiurilor. Acest lucru este
important pentru a evita folosirea abuzivă a
acestei derogări și pentru a asigura
aplicarea normelor prezentului regulament.
Prin urmare, materialul pentru piața de nișă
ar trebui să fie pus la dispoziție pe piață
numai de operatorii profesioniști care au un
număr mic de angajați și o cifră de afaceri
anuală redusă.

exceptat de la cerința de a aparține unui soi
înregistrat. Această derogare este necesară
pentru a evita obstacolele inutile și pentru
a permite dezvoltarea punerii la dispoziție
pe piață a materialului de reproducere a
plantelor care prezintă un interes comercial
mai redus, dar care este important pentru
menținerea diversității genetice. Cu toate
acestea, ar trebui să se asigure faptul că
această derogare nu este folosită în mod
regulat de către o gamă largă de operatori
profesioniști și că este folosită numai de
către operatorii profesioniști care nu pot
suporta costurile și sarcina administrativă
generate de înregistrarea soiurilor. Acest
lucru este important pentru a evita folosirea
abuzivă a acestei derogări și pentru a
asigura aplicarea normelor prezentului
regulament. Prin urmare, materialul pentru
piața de nișă ar trebui să fie pus la
dispoziție pe piață numai de operatorii
profesioniști care au un număr mic de
angajați și o cifră de afaceri anuală redusă.

Or. en
Justificare
Trebuie să se permită piețelor de nișă să crească! Un MRP sau un actor care are succes
poate să se dezvolte în interiorul pieței de nișă, fără a se încadra în sectorul convențional.
Prin urmare, se elimină orice limitare din punctul de vedere al cantității și se integrează
posibilitatea ca alți actori decât producătorul și care nu sunt relevanți pentru piețele de nișă
să preia responsabilitatea punerii la dispoziție pe piață.

Amendamentul 98
Linda McAvan
Propunere de regulament
Considerentul 30
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Ar trebui stabilite cerințe de bază
privind materialul de reproducere a
PE526.081v01-00
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privind materialul de reproducere a
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plantelor care nu aparține genurilor sau
speciilor listate, pentru a se asigura
standarde minime de calitate și de
identificare pentru producerea și punerea
lor la dispoziție pe piață.

plantelor care nu aparține genurilor sau
speciilor listate, pentru a se asigura
standarde minime de calitate și de
identificare pentru producerea și punerea
lor la dispoziție pe piață. Cerințele
respective ar trebui să se aplice și
materialului de reproducere a plantelor
comercializat pentru scopuri ornamentale
și materialului săditor destinat vânzării
către grădinari domestici.
Or. en
Justificare

Materialul de reproducere a plantelor pentru scopuri ornamentale și materialul săditor
destinat vânzării către grădinari domestici nu ar trebui să fie reglementate în același mod ca
semințele destinate agriculturii comerciale. Prin urmare, ar trebui să fie excluse din
controalele menționate în titlul II și să facă obiectul dispozițiilor din titlul III, ceea ce va
asigura protecția consumatorilor.

Amendamentul 99
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 31
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Pentru a se asigura faptul că toate
soiurile au acces la înregistrare și sunt
supuse unor norme și condiții comune, ar
trebui să se stabilească norme pentru
înregistrarea soiurilor, care ar trebui să se
aplice soiurilor din genurile sau speciile
listate, precum și soiurilor din speciile care
nu sunt listate.

(31) Pentru a se asigura faptul că toate
soiurile au acces la înregistrare și sunt
supuse unor norme și condiții comune, ar
trebui să se stabilească norme pentru
înregistrarea soiurilor, care pot fi aplicate
soiurilor din genurile sau speciile listate,
precum și soiurilor din speciile care nu sunt
listate.
Or. en

Justificare
Înregistrarea soiurilor este foarte costisitoare și nu corespunde MRP nemodificat. În vreme
ce ar putea asigura faptul că semințele sunt corespunzătoare pentru o anumită utilizare,
AM\1013313RO.doc
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impunerea obligației de înregistrare a soiurilor înseamnă eliminarea multor MRP
interesante. În plus, conceptul de soi este prea limitat și nu permite înregistrarea multor MRP
interesante. Există mai multe motive care sunt în favoarea unui sistem voluntar de
înregistrare decât în favoarea unui sistem obligatoriu.

Amendamentul 100
Giancarlo Scottà
Propunere de regulament
Considerentul 33
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) În principiu, soiurile ar trebui să fie
înregistrate pe baza descrierii oficiale
realizate de o autoritate competentă sau de
către agenție. Cu toate acestea, pentru a
reduce sarcina de lucru a autorităților
competente și a agenției și pentru a
asigura flexibilitatea, este adecvat să se
prevadă ca examinările necesare pentru a
produce descrierea oficială să poată fi
realizate și de operatorii profesioniști.

(33) Soiurile ar trebui să fie înregistrate pe
baza descrierii oficiale realizate de o
autoritate competentă sau de către agenție.

Or. it

Amendamentul 101
Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Considerentul 36
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) În cadrul Convenției privind
diversitatea biologică la care a devenit
parte, Uniunea s-a angajat să mențină
diversitatea genetică a plantelor cultivate
și a speciilor sălbatice înrudite și să
minimizeze eroziunea genetică. Acest
angajament completează obiectivul Uniunii
Europene de a stopa pierderea
biodiversității până în 2020. În acest
context, ar trebui să se permită ca anumite

(36) Uniunea este parte atât la Tratatul
internațional privind resursele
fitogenetice pentru alimentație și
agricultură, cât și la Convenția privind
diversitatea biologică și, în contextul
acestora, s-a angajat să asigure
conservarea și utilizarea durabilă a
diversității genetice a plantelor cultivate și
a speciilor sălbatice înrudite și să
minimizeze eroziunea genetică. Acest
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soiuri să fie cultivate și puse la dispoziție
pe piață chiar dacă nu respectă cerințele
privind caracterul distinct, uniformitatea și
stabilitatea, pentru a asigura conservarea și
utilizarea lor în mod durabil și pentru a
contribui astfel la durabilitatea agriculturii
și la adaptarea la schimbările climatice.
Prin urmare, soiurile respective ar trebui să
fie înregistrate doar pe baza unei descrieri
recunoscute oficial.

angajament completează obiectivul Uniunii
Europene de a stopa pierderea
biodiversității până în 2020. În acest
context, ar trebui să se permită ca anumite
soiuri să fie cultivate și puse la dispoziție
pe piață chiar dacă nu respectă cerințele
privind caracterul distinct, uniformitatea și
stabilitatea, pentru a asigura conservarea și
utilizarea lor în mod durabil și pentru a
contribui astfel la durabilitatea agriculturii
și la adaptarea la schimbările climatice.
Prin urmare, soiurile respective ar trebui să
fie înregistrate doar pe baza unei descrieri
recunoscute oficial.
Or. en

Justificare
Propunerea de regulament face o trimitere la Convenția privind diversitatea biologică, însă
în contextul plantelor cultivate, Tratatul internațional privind resursele fitogenetice pentru
alimentație și agricultură este relevant în egală măsură și, prin urmare, ar trebui să fie, de
asemenea, menționat. În acest context, s-ar putea face o trimitere la obiectivele generale ale
acestor instrumente: conservarea și utilizarea durabilă a resurselor biologice/genetice.

Amendamentul 102
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 36
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) În cadrul Convenției privind
diversitatea biologică la care a devenit
parte, Uniunea s-a angajat să mențină
diversitatea genetică a plantelor cultivate și
a speciilor sălbatice înrudite și să
minimizeze eroziunea genetică. Acest
angajament completează obiectivul Uniunii
Europene de a stopa pierderea
biodiversității până în 2020. În acest
context, ar trebui să se permită ca anumite
soiuri să fie cultivate și puse la dispoziție
pe piață chiar dacă nu respectă cerințele

(36) În cadrul Convenției privind
diversitatea biologică la care a devenit
parte, Uniunea s-a angajat să mențină
diversitatea genetică a plantelor cultivate și
a speciilor sălbatice înrudite și să
minimizeze eroziunea genetică. Acest
angajament completează obiectivul Uniunii
Europene de a stopa pierderea
biodiversității până în 2020. În acest
context, ar trebui să se permită ca anumite
materiale de reproducere a plantelor să fie
puse la dispoziție pe piață chiar dacă nu
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privind caracterul distinct, uniformitatea și
stabilitatea, pentru a asigura conservarea și
utilizarea lor în mod durabil și pentru a
contribui astfel la durabilitatea agriculturii
și la adaptarea la schimbările climatice.
Prin urmare, soiurile respective ar trebui să
fie înregistrate doar pe baza unei descrieri
recunoscute oficial.

respectă cerințele privind caracterul
distinct, uniformitatea și stabilitatea, pentru
a asigura conservarea și utilizarea lor în
mod durabil și pentru a contribui astfel la
durabilitatea agriculturii și la adaptarea la
schimbările climatice. Prin urmare, soiurile
respective ar trebui să fie înregistrate doar
pe baza unei descrieri recunoscute oficial.
Or. en

Justificare
Conceptul de soi este prea restrictiv. Majoritatea materialelor tradiționale naturale de
reproducere a plantelor nu reprezintă soiuri în sensul acestei propuneri. Drept consecință,
diversitatea plantelor cultivate îndeplinește cerințele pentru a beneficia de derogările de la
această legislație foarte restrictivă. Cu alte cuvinte, pentru un număr mare de plante
tradiționale, derogările prevăzute de această propunere sunt inutile.

Amendamentul 103
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 37
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Cu toate acestea, soiurile înregistrate
pe baza unei descrieri recunoscute oficial
ar trebui să fie produse în regiunea în
care au fost în mod tradițional cultivate și
adaptate, pentru a garanta autenticitatea
lor și valoarea lor adăugată pentru
conservarea diversității genetice și
protecția mediului. Prin urmare, ele ar
trebui să fie incluse numai în registrele
naționale de soiuri. Din același motiv,
soiurile respective ar fi trebuit să fi fost
puse la dispoziție pe piață înainte de
intrarea în vigoare a prezentului
regulament sau să fi fost radiate de mai
mult de cinci ani din registrul național de
soiuri sau din registrul de soiuri al
Uniunii, dacă au fost înregistrate acolo pe
baza unei examinări tehnice privind
PE526.081v01-00
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caracterul distinct, uniformitatea și
stabilitatea lor.
Or. en
Justificare
Înregistrarea pe baza unei descrieri recunoscute oficial vizează biodiversitatea agricolă. Însă
acest considerent include trei limitări. Revizuirea reprezintă oportunitatea de a nu repeta
greșeli din trecut. Restricția „ar fi trebuit să fi fost puse la dispoziție pe piață” exclude multe
plante de la descrierea recunoscută oficial (DRO). Multe plante au fost utilizate la nivel
local, însă nu au fost niciodată comercializate. De asemenea, orice nouă evoluție sau
descoperire este exclusă de la DRO.

Amendamentul 104
Giancarlo Scottà
Propunere de regulament
Considerentul 37
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Cu toate acestea, soiurile înregistrate
pe baza unei descrieri recunoscute oficial
ar trebui să fie produse în regiunea în care
au fost în mod tradițional cultivate și
adaptate, pentru a garanta autenticitatea lor
și valoarea lor adăugată pentru conservarea
diversității genetice și protecția mediului.
Prin urmare, ele ar trebui să fie incluse
numai în registrele naționale de soiuri. Din
același motiv, soiurile respective ar fi
trebuit să fi fost puse la dispoziție pe piață
înainte de intrarea în vigoare a prezentului
regulament sau să fi fost radiate de mai
mult de cinci ani din registrul național de
soiuri sau din registrul de soiuri al Uniunii,
dacă au fost înregistrate acolo pe baza unei
examinări tehnice privind caracterul
distinct, uniformitatea și stabilitatea lor.

(37) Cu toate acestea, soiurile înregistrate
pe baza unei descrieri recunoscute oficial
ar trebui să aibă o regiune în care sunt sau
au fost în mod tradițional cultivate sau în
mod natural adaptate, pentru a garanta
autenticitatea lor și valoarea lor adăugată
pentru conservarea diversității genetice și
protecția mediului. Prin urmare, ele ar
trebui să fie incluse numai în registrele
naționale de soiuri. Din același motiv,
soiurile respective ar fi trebuit să fi fost
puse la dispoziție pe piață înainte de
intrarea în vigoare a prezentului
regulament sau să fi fost radiate de mai
mult de cinci ani din registrul național de
soiuri sau din registrul de soiuri al Uniunii,
dacă au fost înregistrate acolo pe baza unei
examinări tehnice privind caracterul
distinct, uniformitatea și stabilitatea lor.
Or. it
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Amendamentul 105
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Richard Seeber
Propunere de regulament
Considerentul 40
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Registrul de soiuri al Unii ar trebui, de
asemenea, să includă toate soiurile care
sunt înregistrate în registrele naționale de
soiuri. În acest fel se va garanta că registrul
de soiuri al Uniunii oferă o imagine
transparentă a tuturor soiurilor înregistrate
în Uniune.

(40) Registrul de soiuri al Unii ar trebui, de
asemenea, să includă toate soiurile care
sunt înregistrate în registrele naționale de
soiuri. În acest fel se va garanta că registrul
de soiuri al Uniunii oferă o imagine
transparentă a tuturor soiurilor înregistrate
în Uniune. În plus, UE poate promova
proactiv continuitatea varietăților de
conservare și a soiurilor locale prin
crearea unei rețele de bănci de gene
(„EuropArch”), sprijinită, dacă este
necesar, printr-o documentație europeană
ex-situ afiliată agenției
(„BioEuropeana”).
Or. de

Amendamentul 106
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 43
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pentru a facilita înregistrarea soiurilor
care permit combaterea eroziunii genetice
în Uniune, statele membre ar trebui să
aplice o taxă redusă pentru soiurile cu o
descriere recunoscută oficial și pentru
materialul eterogen. Aceste taxe reduse ar
trebui să fie suficient de scăzute pentru a
nu descuraja sau împiedica punerea la
dispoziție pe piață a soiurilor respective.
Pentru a oferi sprijin microîntreprinderilor,
acestea ar trebui să fie pe deplin scutite de
la plata taxelor.

(43) Pentru a facilita înregistrarea
materialului de reproducere a plantelor
care permite combaterea eroziunii genetice
în Uniune, statele membre ar trebui să
aplice o taxă redusă pentru soiurile cu o
descriere recunoscută oficial și pentru
materialul eterogen. Aceste taxe reduse ar
trebui să fie suficient de scăzute pentru a
nu descuraja sau împiedica punerea la
dispoziție pe piață a soiurilor respective.
Pentru a oferi sprijin microîntreprinderilor,
acestea ar trebui să fie pe deplin scutite de
la plata taxelor.
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Or. en
Justificare
Propunerea prevede o definiție foarte restrictivă a soiului. Majoritatea materialelor
tradiționale naturale de reproducere a plantelor nu reprezintă soiuri în sensul acestei
propuneri. Drept consecință, diversitatea plantelor cultivate îndeplinește cerințele pentru a
beneficia de derogările de la această legislație foarte restrictivă. Cu alte cuvinte, pentru un
număr mare de plante tradiționale, derogările prevăzute de această propunere sunt inutile.

Amendamentul 107
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 44
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Pentru a proteja interesele comerciale
și drepturile de proprietate intelectuală ale
operatorilor profesioniști, rezultatele
examinării și descrierea componentelor
genealogice ar trebui să fie tratate ca fiind
confidențiale, dacă amelioratorul solicită
acest lucru. Din motive de transparență,
toate descrierile soiurilor listate în
registrele naționale de soiuri sau în
registrul de soiuri al Uniunii ar trebui să fie
puse la dispoziția publicului.

(44) Pentru a proteja interesele comerciale
și drepturile de proprietate intelectuală ale
operatorilor profesioniști, rezultatele
examinării și descrierea componentelor
genealogice ar trebui să fie tratate ca fiind
confidențiale până la înregistrarea finală
a soiului, dacă amelioratorul solicită acest
lucru. Din motive de transparență, toate
descrierile soiurilor listate în registrele
naționale de soiuri sau în registrul de soiuri
al Uniunii ar trebui să fie puse la dispoziția
publicului.
Or. en

Justificare
Scopul principal al acestei legislații este de a asigura protecția utilizatorilor de semințe și a
consumatorilor. Acesta proclamă furnizarea informațiilor necesare utilizatorului de semințe.
Cu toate acestea, genealogia plantelor ar putea reprezenta o informație foarte importantă
pentru utilizator, în special dacă acesta a avut experiențe bune cu liniile parentale. Acest
considerent arată că propunerea apără mult mai mult interesele industriei decât interesele
consumatorului. Disponibilitatea genealogiei oferă, de asemenea, posibilitatea de a accelera
cercetarea în domeniul ameliorării.
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Amendamentul 108
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Considerentul 79
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(79) Comisiei ar trebui să i se acorde
competențe de executare, în vederea
asigurării unor condiții uniforme pentru
punerea în aplicare a dispozițiilor
prezentului regulament privind
următoarele aspecte:

eliminat

(a) autorizarea statelor membre de a
adopta dispoziții mai stricte decât cele
adoptate în conformitate cu prezentul
regulament privind materialul de
reproducere a plantelor din genurile sau
speciile listate și privind materialul
forestier de reproducere din speciile și
hibrizii artificiali listați;
(b) adoptarea de măsuri de urgență;
(c) autorizarea statelor membre să
permită, pentru o perioadă de maximum
un an, producerea și introducerea pe
piață a materialului de reproducere a
plantelor aparținând unui soi din genurile
sau speciile listate care nu este încă
înregistrat într-un registru național de
soiuri sau în registrul Uniunii;
(d) autorizarea statelor membre să
permită, pentru o perioadă de maximum
un an, punerea la dispoziție pe piață de
material de reproducere a plantelor
aparținând genurilor sau speciilor listate
care îndeplinește cerințe mai puțin stricte
decât cele adoptate în temeiul prezentului
regulament;
(e) organizarea unor experimente
temporare,
(f) formatul registrelor naționale de soiuri
și al registrului de soiuri al Uniunii;
(g) formatul cererii de înregistrare a
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soiurilor de plante;
(h) modalitățile de transmitere a
notificărilor privind înregistrarea
soiurilor;
(i) forma listelor naționale privind
materialul forestier de reproducere;
(j) formatul notificării includerii
materialului forestier de reproducere în
lista națională și
(k) formatul certificatelor de identitate
pentru materialul forestier de
reproducere.
Or. de

Amendamentul 109
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 79 – litera ka (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(ka) adoptarea unei liste de genuri și
specii care, după colectarea dovezilor
științifice care demonstrează că o specie
necesită considerații speciale în ceea ce
privește punerea sa la dispoziție pe piață,
îndeplinește obligațiile prevăzute în
anexa II.
Or. en

Amendamentul 110
Satu Hassi, Corinne Lepage
Propunere de regulament
Considerentul 82
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(82) Deoarece obiectivul prezentului
AM\1013313RO.doc
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regulament, și anume stabilirea de norme
privind producerea și introducerea pe
piață a materialului de reproducere a
plantelor, pentru a asigura calitatea
materialului și a permite utilizatorilor să
facă alegeri în cunoștință de cauză, nu
poate fi realizat în mod satisfăcător de
către statele membre și, prin urmare,
având în vedere efectul său, complexitatea
și caracterul său transfrontalier și
internațional, poate fi realizat mai bine la
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta
măsuri, în conformitate cu principiul
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea
Europeană. În conformitate cu principiul
proporționalității, astfel cum se prevede în
articolul respectiv, prezentul regulament
nu depășește ceea ce este necesar pentru
atingerea respectivului obiectiv,
Or. en
Justificare
În prezent, normele referitoare la semințe sunt prevăzute de mai multe directive. Un
regulament ar perpetua și ar spori limitările actuale împotriva producerii și introducerii pe
piață a soiurilor tradiționale, regionale sau ecologice și nu ar permite statelor membre să
asigure condițiile pentru ca activitățile de mică amploare ale colectorilor de semințe și ale
micilor amelioratori să comercializeze semințe în afara sistemului de înregistrare și de
certificare. O directivă ar crea un mediu mai favorabil pentru stoparea eroziunii genetice în
rândul speciilor agricole.

Amendamentul 111
Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Considerentul 82
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(82) Deoarece obiectivul prezentului
regulament, și anume stabilirea de norme
privind producerea și introducerea pe
piață a materialului de reproducere a
PE526.081v01-00

RO

(82) Deoarece obiectivul prezentului
regulament, și anume stabilirea de norme
privind punerea la dispoziție pe piață a
materialului de reproducere a plantelor
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plantelor, pentru a asigura calitatea
materialului și a permite utilizatorilor să
facă alegeri în cunoștință de cauză, nu
poate fi realizat în mod satisfăcător de
către statele membre și, prin urmare,
având în vedere efectul său, complexitatea
și caracterul său transfrontalier și
internațional, poate fi realizat mai bine la
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta
măsuri, în conformitate cu principiul
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea
Europeană. În conformitate cu principiul
proporționalității, astfel cum se prevede în
articolul respectiv, prezentul regulament nu
depășește ceea ce este necesar pentru
atingerea respectivului obiectiv,

poate fi realizat mai bine la nivelul
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în
conformitate cu principiul subsidiarității,
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din
Tratatul privind Uniunea Europeană. În
conformitate cu principiul
proporționalității, astfel cum se prevede în
articolul respectiv, prezentul regulament nu
depășește ceea ce este necesar pentru
atingerea respectivului obiectiv,

Or. en
Justificare
Până acum, directivele existente au prevăzut o anumită libertate pentru ca statele membre să
adapteze această legislație la situațiile lor naționale. Majoritatea posibilităților de adaptare
a sistemului la nivel național și regional va fi eliminată. Cu toate acestea, situația nu s-a
schimbat. Prin urmare, nu este adevărat să se afirme că legislația nu ar putea fi realizată de
statele membre.

Amendamentul 112
Satu Hassi, Karin Kadenbach, Corinne Lepage
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme
referitoare la:

Prezenta directivă stabilește norme
referitoare la:
(Prezentul amendament se aplică
întregului text.)
Or. en
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Justificare
În prezent, normele referitoare la semințe sunt prevăzute de mai multe directive. Un
regulament ar perpetua și ar spori limitările actuale împotriva producerii și introducerii pe
piață a soiurilor tradiționale, regionale sau ecologice și nu ar permite statelor membre să
asigure condițiile pentru ca activitățile de mică amploare ale colectorilor de semințe și ale
micilor amelioratori să comercializeze semințe în afara sistemului de înregistrare și de
certificare. O directivă ar crea un mediu mai favorabil pentru stoparea eroziunii genetice în
rândul speciilor agricole.

Amendamentul 113
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) producerea, în vederea punerii la
dispoziție pe piață, a materialului de
reproducere a plantelor; și

eliminat

Or. en
Justificare
Directivele existente pe care intenționează să le înlocuiască acest regulament nu legiferează
producerea de material de reproducere a plantelor. În plus, domeniul de aplicare al acestui
regulament nu vizează fermierii care își produc semințele obținute pe propria exploatație
agricolă. Fermierii care își produc semințele obținute pe propria exploatație agricolă nu ar
trebui să fie obligați să respecte aceleași norme ca producătorii de semințe industriali.

Amendamentul 114
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) destinat exclusiv utilizării și menținerii
în cadrul unor bănci de gene, de către
organizații și rețele de conservare a
resurselor genetice sau de către persoane

(c) destinat utilizării și menținerii în cadrul
unor bănci de gene, de către organizații și
rețele de conservare a resurselor genetice
sau de către persoane aparținând
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aparținând organizațiilor sau rețelelor
respective;

organizațiilor sau rețelelor respective;

Or. en

Amendamentul 115
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) destinat exclusiv utilizării și menținerii
în cadrul unor bănci de gene, de către
organizații și rețele de conservare a
resurselor genetice sau de către persoane
aparținând organizațiilor sau rețelelor
respective;

(c) destinat exclusiv utilizării, menținerii și
diseminării de către bănci de gene,
organizații și rețele de conservare a
resurselor genetice, inclusiv conservarea
in situ/la fermă, sau de către persoane
aparținând organizațiilor sau rețelelor
respective;
Or. en

Justificare
Activitățile de conservare a biodiversității și de schimb de MRP între fermieri vor fi excluse
din domeniul de aplicare al legislației. Prin urmare, sintagma „inclusiv conservarea in situ/la
fermă” se adaugă la articolul 2 litera (c).

Amendamentul 116
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) care face obiectul unui schimb în natură
între persoane care nu sunt operatori
profesioniști.

(d) care face obiectul unui schimb în natură
sau este comercializat în cantități
necomerciale mici între persoane care nu
sunt operatori profesioniști.
Or. en
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Justificare
Acest regulament nu ar trebui să se aplice operatorilor profesioniști de dimensiuni mici.
Prezentul amendament clarifică acest concept.

Amendamentul 117
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) care face obiectul unui schimb în
natură între persoane care nu sunt
operatori profesioniști.

(d) care face obiectul unui schimb între
persoane care nu sunt operatori
profesioniști sau între operatori
profesioniști și persoane care nu sunt
operatori profesioniști.
Or. en
Justificare

Toate schimburile între persoane care nu sunt operatori profesioniști ar trebui excluse din
această legislație. Acesta ar trebui să fie cazul și pentru schimburile dintre profesioniști și
neprofesioniști.

Amendamentul 118
Giancarlo Scottà
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) care face obiectul unui schimb în
natură între persoane care nu sunt
operatori profesioniști.

(d) care face obiectul unui schimb între
persoane care nu sunt operatori
profesioniști.
Or. it
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Amendamentul 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) care face obiectul unui schimb în natură
între persoane care nu sunt operatori
profesioniști.

(d) care face obiectul unui schimb în natură
între persoane care nu vizează în mod
sistematic realizarea unui profit.
Or. lt

Amendamentul 120
Françoise Grossetête
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) care face obiectul unui schimb în natură
între persoane care nu sunt operatori
profesioniști.

(d) care face obiectul unui schimb în natură
între utilizatori finali neprofesioniști.

Or. fr
Justificare
Eliminarea ar trebui să îi vizeze pe amatori, inspirându-se din definiția „utilizatorilor finali”,
astfel cum sunt definiți în regulamentul european privind măsurile de protecție împotriva
organismelor dăunătoare plantelor, și anume: „orice persoană, acționând în scopuri care se
află în afara activității sale comerciale sau profesionale, care dobândește pentru uzul său
propriu plante sau produse vegetale”.

Amendamentul 121
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul
(da) introdus pe piață în cantitate totală
limitată pentru utilizarea finală doar de
către grădinarii domestici;
Or. en
Justificare

Grădinăritul ca hobby este o activitate recreativă populară în UE: piața pentru locuințe și
hobby ar fi avantajată dacă ar fi exclusă din domeniul de aplicare al regulamentului, pentru
a preveni descurajarea unei astfel de activități recreative.

Amendamentul 122
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(da) produs de fermieri în ferma lor sub
nume propriu și pe propria cheltuială.
Or. de

Amendamentul 123
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(da) produs de fermieri în cadrul propriei
exploatații agricole, în nume și în cont
propriu.
Or. en
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Justificare
Conform propunerii, fermierii care dau MRP din propria cultură ar trebui să se confrunte cu
aceleași obligații ca operatorii profesioniști. De secole, semințele sunt selectate și reutilizate
pentru anotimpul următor. Supunerea acestor activități obstacolelor și penalizărilor
administrative ar fi disproporțională. Prin urmare, fermierii ar trebui să fie excluși din
domeniul de aplicare al legislației, cu excepția fermierilor care își desfășoară activitatea în
temeiul unui contract cu sistemul comercial de producție a semințelor.

Amendamentul 124
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(db) care ar fi definit ca „ornamental”.
Or. en
Justificare

Nu există dovezi de lipsă a satisfacției clienților pe piața plantelor ornamentale și nu există
dovezi care să susțină nevoia de reglementare suplimentară.

Amendamentul 125
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „material de reproducere a plantelor”
înseamnă o plantă sau plante care au
capacitatea de a produce plante întregi și
sunt destinate acestui scop;

2. „material de reproducere a plantelor”
înseamnă semințe și alt material săditor;

2a. „semințe” înseamnă semințe de plante
destinate cultivării;
2b. „alt material săditor” înseamnă părți
ale unei plante sau ale unor plante care au
capacitatea de a produce plante întregi și
AM\1013313RO.doc
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sunt destinate acestui scop;
Or. en
Justificare
Definiția MRP trebuie clarificată prin reflectarea diversității MRP: „O plantă sau plante
care au capacitatea de a produce plante întregi” sunt deja plante. Prin urmare, cauzează
multă confuzie în legislație. În plus, definiția propusă creează mai multe probleme în ceea ce
privește materialul pentru reproducere vegetativă. Procesele pentru semințe sunt destul de
diferite de procesele pentru pomi fructiferi sau viță-de-vie, de exemplu. Legislația ar trebui să
țină cont de această diferență.

Amendamentul 126
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
3a. „plantă ornamentală” înseamnă o
plantă care este cultivată în principal în
scop decorativ.
Or. en

Amendamentul 127
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „punere la dispoziție pe piață ” înseamnă
deținerea în scopul comercializării în
cadrul Uniunii, inclusiv oferirea spre
vânzare sau orice altă formă de transfer,
precum și vânzarea, distribuția, importul în
și exportul din Uniune și alte forme de
transfer, cu titlu gratuit sau contra cost;

5. „punere la dispoziție pe piață”, cu
excepția cazului în care se face pe
„propria exploatație agricolă”, astfel cum
se definește la articolul 3, înseamnă
deținerea în scopul comercializării în
cadrul Uniunii, inclusiv oferirea spre
vânzare sau orice altă formă de transfer în
cadrul Uniunii, precum și vânzarea,
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distribuția, importul în și exportul din
Uniune și alte forme de transfer în
decursul activității comerciale legate de
materialul de reproducere a plantelor, în
schimbul plății sau cu titlu gratuit;
Or. en

Amendamentul 128
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.„punere la dispoziție pe piață ” înseamnă
deținerea în scopul comercializării în
cadrul Uniunii, inclusiv oferirea spre
vânzare sau orice altă formă de transfer,
precum și vânzarea, distribuția, importul în
și exportul din Uniune și alte forme de
transfer, cu titlu gratuit sau contra cost;

5. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă
deținerea în scopul comercializării în
cadrul Uniunii, inclusiv oferirea spre
vânzare sau orice altă formă de transfer,
precum și vânzarea, distribuția, importul în
și exportul din Uniune și alte forme de
transfer efectuat de un operator
profesionist în scopul cultivării
comerciale, cu titlu gratuit sau contra cost;
Or. de

Amendamentul 129
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „punere la dispoziție pe piață ” înseamnă
deținerea în scopul comercializării în
cadrul Uniunii, inclusiv oferirea spre
vânzare sau orice altă formă de transfer,
precum și vânzarea, distribuția, importul în
și exportul din Uniune și alte forme de
transfer, cu titlu gratuit sau contra cost;

5. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă
deținerea în scopul comercializării în
cadrul Uniunii, inclusiv oferirea spre
vânzare sau orice altă formă de transfer,
precum și vânzarea, distribuția, importul în
și exportul din Uniune și alte forme de
transfer, de către un operator profesionist
și în vederea unei exploatări comerciale,
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cu titlu gratuit sau contra cost;
Or. en
Justificare
Sintagma „în vederea unei exploatări comerciale” care exista în directivele precedente
trebuie reintrodusă în regulament. De asemenea, trebuie să fie clar că „punerea la dispoziție
pe piață” vizează doar profesioniștii.

Amendamentul 130
Giancarlo Scottà
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „punere la dispoziție pe piață ” înseamnă
deținerea în scopul comercializării în
cadrul Uniunii, inclusiv oferirea spre
vânzare sau orice altă formă de transfer,
precum și vânzarea, distribuția, importul în
și exportul din Uniune și alte forme de
transfer, cu titlu gratuit sau contra cost;

5. „punere la dispoziție pe piață ” înseamnă
deținerea în scopul comercializării în
cadrul Uniunii, inclusiv oferirea spre
vânzare sau orice altă formă de transfer în
vederea unei exploatări comerciale,
precum și vânzarea, distribuția, importul în
și exportul din Uniune și alte forme de
transfer, cu titlu gratuit sau contra cost, în
vederea unei exploatări comerciale;
Or. it

Amendamentul 131
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „operator profesionist” înseamnă orice
persoană fizică sau juridică care
efectuează, în cadrul profesiei sale, cel
puțin una dintre următoarele activități
legate de materialul de reproducere a
PE526.081v01-00

RO

6. „operator profesionist” înseamnă orice
persoană fizică sau juridică care
efectuează, în cadrul profesiei sale, cel
puțin una dintre următoarele activități
legate de materialul de reproducere a
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plantelor:

plantelor în vederea unei exploatări
comerciale:
Or. en
Justificare

Sintagma „în vederea unei exploatări comerciale” care exista în directivele precedente
trebuie reintrodusă în regulament. De asemenea, trebuie să fie clar că „punerea la dispoziție
pe piață” vizează doar profesioniștii.

Amendamentul 132
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „operator profesionist” înseamnă orice
persoană fizică sau juridică care
efectuează, în cadrul profesiei sale, cel
puțin una dintre următoarele activități
legate de materialul de reproducere a
plantelor:

6. „operator profesionist” înseamnă orice
persoană fizică sau juridică care
efectuează, în cadrul profesiei sale, cel
puțin una dintre următoarele activități
legate de materialul de reproducere a
plantelor care este destinat cultivării în
scopuri comerciale:
Or. de

Amendamentul 133
Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „operator profesionist” înseamnă orice
persoană fizică sau juridică care
efectuează, în cadrul profesiei sale, cel
puțin una dintre următoarele activități
legate de materialul de reproducere a
plantelor:
AM\1013313RO.doc

6. „operator profesionist” înseamnă orice
persoană fizică sau juridică care pune la
dispoziție pe piață, în cadrul profesiei sale,
material de reproducere a plantelor.
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Or. en
Justificare
Numai operatorul care pune materialul la dispoziție pe piață ar trebui să facă obiectul
acestui regulament și să fie responsabil să asigure furnizarea calității.

Amendamentul 134
Corinne Lepage
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „operator profesionist” înseamnă orice
persoană fizică sau juridică care
efectuează, în cadrul profesiei sale, cel
puțin una dintre următoarele activități
legate de materialul de reproducere a
plantelor:

6. „operator profesionist” înseamnă orice
persoană fizică sau juridică care
efectuează, în cadrul profesiei sale, cel
puțin una dintre următoarele activități
legate de materialul de reproducere a
plantelor în vederea punerii acestuia la
dispoziție pe piață:
Or. en
Justificare

Numai operatorul care pune materialul la dispoziție pe piață ar trebui să facă obiectul
acestei legislații și să fie responsabil să asigure furnizarea unei calități standardizate.

Amendamentul 135
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) producere;

eliminat
Or. en
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Justificare
Directivele existente pe care intenționează să le înlocuiască acest regulament nu legiferează
producerea de material de reproducere a plantelor.

Amendamentul 136
Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) producere;

eliminat
Or. en
Justificare

Numai operatorul care pune materialul la dispoziție pe piață ar trebui să facă obiectul
acestui regulament și să fie responsabil să asigure furnizarea calității.

Amendamentul 137
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) producere;

eliminat
Or. de
Justificare

Producerea trebuie reglementată în alt cadru.

Amendamentul 138
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

AM\1013313RO.doc
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) producere;

(a) producere în vederea punerii directe la
dispoziție pe piață;
Or. en
Justificare

Unii producători nu ar trebui să fie considerați operatori profesioniști, de exemplu, fermierii
care au încheiat un contract cu societăți specializate.

Amendamentul 139
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) ameliorare;

eliminat
Or. en
Justificare

Aceasta depășește domeniul de aplicare al directivelor existente pe care acest regulament
intenționează să le înlocuiască: directivele nu legiferează ameliorarea materialului de
reproducere a plantelor.

Amendamentul 140
Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) ameliorare;

PE526.081v01-00
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eliminat
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Or. en
Justificare
Numai operatorul care pune materialul la dispoziție pe piață ar trebui să facă obiectul
acestui regulament și să fie responsabil să asigure furnizarea calității.

Amendamentul 141
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) menținere;

eliminat
Or. en
Justificare

Aceasta depășește domeniul de aplicare al directivelor existente pe care acest regulament
intenționează să le înlocuiască: directivele nu legiferează menținerea materialului de
reproducere a plantelor.

Amendamentul 142
Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) menținere;

eliminat
Or. en
Justificare

Numai operatorul care pune materialul la dispoziție pe piață ar trebui să facă obiectul
acestui regulament și să fie responsabil să asigure furnizarea calității.
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Amendamentul 143
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) menținere;

eliminat
Or. de
Justificare

Există și alți operatori sau persoane private care se ocupă cu menținerea materialului de
reproducere a plantelor care nu trebuie incluse în prezentul regulament.

Amendamentul 144
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 –punctul 6 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) prestare de servicii;

eliminat
Or. en
Justificare

Aceasta depășește domeniul de aplicare al directivelor existente pe care acest regulament
intenționează să le înlocuiască.

Amendamentul 145
Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 –punctul 6 – litera d
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) prestare de servicii;

eliminat
Or. en
Justificare

Numai operatorul care pune materialul la dispoziție pe piață ar trebui să facă obiectul
acestui regulament și să fie responsabil să asigure furnizarea calității.

Amendamentul 146
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera e
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) păstrare, inclusiv depozitare; și

eliminat
Or. en
Justificare

Aceasta depășește domeniul de aplicare al directivelor existente pe care acest regulament
intenționează să le înlocuiască.

Amendamentul 147
Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera e
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) păstrare, inclusiv depozitare; și

eliminat
Or. en

AM\1013313RO.doc
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Justificare
Numai operatorul care pune materialul la dispoziție pe piață ar trebui să facă obiectul
acestui regulament și să fie responsabil să asigure furnizarea calității.

Amendamentul 148
Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 – litera f
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) punere la dispoziție pe piață.

eliminat
Or. en
Justificare

Numai operatorul care pune materialul la dispoziție pe piață ar trebui să facă obiectul
acestui regulament și să fie responsabil să asigure furnizarea calității.

Amendamentul 149
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
6a. „grădinar domestic” înseamnă o
persoană, o organizație caritabilă sau un
grup comunitar care desfășoară activități
de grădinărit ca activitate recreativă
pentru scopuri care pot include colectarea
de fonduri de binefacere.
Or. en

Amendamentul 150
Françoise Grossetête
PE526.081v01-00

RO
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
6a. „utilizator final neprofesionist”
înseamnă persoana, acționând în scopuri
care se află în afara activității sale
comerciale sau profesionale, care
dobândește pentru uzul său propriu plante
sau produse vegetale.
Or. fr
Justificare

Definiția „operatorilor profesioniști” este prea restrânsă și ar avea ca rezultat, în consecință,
o definiție prea extinsă a „altor” operatori. Eliminarea ar trebui să îi vizeze pe amatori,
inspirându-se din definiția „utilizatorilor finali”, astfel cum sunt definiți în regulamentul
european privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
Amendamentul 151
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9
Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. „material forestier de reproducere”
înseamnă material de reproducere a
plantelor destinat utilizării în scopuri
forestiere;

eliminat

Or. de
Justificare
Nu ar trebui inclus materialul forestier de reproducere.

Amendamentul 152
Satu Hassi, Wojciech Michał Olejniczak
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9
Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. „material forestier de reproducere”
înseamnă material de reproducere a
plantelor destinat utilizării în scopuri
forestiere;

eliminat

(Această modificare a domeniului de
aplicare ar trebui să se reflecte în întregul
text, inclusiv în considerente. Adoptarea
acesteia va necesita modificări
corespunzătoare în întregul text.)
Or. en
Justificare
Materialul forestier de reproducere reglementat de Directiva 1999/105/CE a Consiliului din
22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere nu ar trebui
să facă parte din domeniul de aplicare al acestui regulament.

Amendamentul 153
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
10a. „cantități mici” înseamnă cantități
care nu sunt mai mari decât cele
suficiente pentru însămânțarea sau
plantarea a 0,25 ha de teren la o rată de
însămânțare sau de plantare obișnuită
pentru speciile în cauză.
Or. en
Justificare

Conceptul „cantități mici” ar trebui definit în acest regulament.

PE526.081v01-00
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Amendamentul 154
Linda McAvan
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
10a. „grădinar domestic” înseamnă o
persoană privată care utilizează material
de reproducere a plantelor în grădina
locuinței sale sau într-o grădină alocată
sau echivalent.
Or. en

Amendamentul 155
Giancarlo Scottà
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
10a. „regiune de origine” înseamnă
regiunea sau regiunile în care se cultivă
soiuri în mod tradițional. Prezenta
definiție nu se aplică amestecurilor de
protecție prevăzute la articolul 33.
Or. it
Justificare

În scopul clarității juridice, se reia definiția „regiunii de origine” menționată la articolul 53
alineatul (1) litera (f).

Amendamentul 156
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)
AM\1013313RO.doc
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Textul propus de Comisie

Amendamentul
10b. „propria exploatație agricolă”
înseamnă orice exploatație agricolă sau
parte a acesteia care este gestionată în
cadrul aceleiași entități comerciale
comune.
Sămânța produsă este adecvată pentru
utilizarea pe terenul gestionat în cadrul
aceleiași entități comerciale comune, caz
în care entitatea comercială partajează
riscurile financiare și roadele culturii.
Or. en
Justificare

Definirea „propriei exploatații agricole” permite circulația seminței între exploatațiile
agricole gestionate de o singură entitate comercială responsabilă pentru riscurile financiare
și pentru roadele culturii.

Amendamentul 157
Giancarlo Scottà
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
10b. „zonă de adaptare” înseamnă
regiunea sau regiunile la care soiul s-a
adaptat în mod natural, alta sau altele
decât regiunea de origine.
Or. it
Justificare

În scopul clarității juridice, se reia definiția „regiunii de origine” menționată la articolul 53
alineatul (1) litera (f).

PE526.081v01-00
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Amendamentul 158
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Materialul de reproducere a plantelor nu
este supus restricțiilor în ceea ce privește
producerea și punerea sa la dispoziție pe
piață, cu excepția celor prevăzute în
prezentul regulament, în Directiva
94/62/CE, în Regulamentul (CE) nr.
338/97, în Directiva 2001/18/CE, în
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în
Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, în
Regulamentul (UE) nr..../... (Oficiul pentru
Publicații, vă rugăm să introduceți numărul
regulamentului privind măsurile de
protecție împotriva organismelor
dăunătoare plantelor) și în legislația
Uniunii prin care se limitează producerea
sau punerea la dispoziție pe piață a
speciilor alogene invazive.

Materialul de reproducere a plantelor nu
este supus restricțiilor în ceea ce privește
producerea și punerea sa la dispoziție pe
piață, cu excepția celor prevăzute în
prezentul regulament, în Directiva
94/62/CE, în Regulamentul (CE) nr.
2100/1994 și în legislația corespunzătoare
a statelor membre, în Regulamentul (CE)
nr. 338/97, în Directiva 2001/18/CE, în
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în
Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, în
Regulamentul (UE) nr. 2100/199421a
(Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să
introduceți numărul regulamentului privind
măsurile de protecție împotriva
organismelor dăunătoare plantelor) și în
legislația Uniunii prin care se limitează
producerea sau punerea la dispoziție pe
piață a speciilor alogene invazive.
21a

JO L 227, 1.9.1994, p. 1.
Or. en

Justificare
Adăugarea unei trimiteri la Regulamentul de instituire a unui sistem de protecție comunitară
a soiurilor de plante.

Amendamentul 159
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii profesioniști se înregistrează în
AM\1013313RO.doc

Operatorii profesioniști se înregistrează în
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registrele prevăzute la articolul 61 din
Regulamentul (CE) nr..../... (Oficiul pentru
Publicații, vă rugăm să introduceți numărul
regulamentului privind măsurile de
protecție împotriva organismelor
dăunătoare plantelor), în conformitate cu
dispozițiile articolului 62 din regulamentul
respectiv.

registrele prevăzute la articolul 61 din
Regulamentul (CE) nr..../...21b (Oficiul
pentru Publicații, vă rugăm să introduceți
numărul regulamentului privind măsurile
de protecție împotriva organismelor
dăunătoare plantelor), în conformitate cu
dispozițiile articolului 62 din regulamentul
respectiv, cu excepția cazului în care se
specifică altfel.
21b

JO L …, …, p. …
Or. en

Justificare
Nu este necesar să se solicite înregistrarea întreprinderilor care vând material de
reproducere a plantelor exclusiv utilizatorilor neprofesioniști.

Amendamentul 160
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Operatorii profesioniști care
comercializează exclusiv și direct către
utilizatori finali neprofesioniști, precum
grădinarii domestici, sunt scutiți de
cerința de înregistrare ca operatori
profesioniști în temeiul prezentului
regulament.
Or. en
Justificare

Nu este necesar să se solicite înregistrarea întreprinderilor care vând material de
reproducere a plantelor exclusiv utilizatorilor neprofesioniști.
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Amendamentul 161
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii profesioniști se asigură că
materialul de reproducere a plantelor
produs și pus la dispoziție pe piață sub
controlul lor îndeplinește cerințele
prezentului regulament.

Operatorii profesioniști se asigură că
materialul de reproducere a plantelor pus la
dispoziție pe piață sub controlul lor
îndeplinește cerințele prezentului
regulament.
Or. en
Justificare

Directivele existente nu reglementează producerea materialului de reproducere a plantelor
(MRP, de exemplu, material săditor pentru plante fructifere, plante ornamentale și legume).
Nu este clar întotdeauna dacă recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau
vândută ca alimente sau ca hrană pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se
aplice. Domeniul de aplicare al regulamentului se limitează la comercializare, iar cuvintele
„produs și” se elimină de la articolul 6.

Amendamentul 162
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii profesioniști se asigură că
materialul de reproducere a plantelor
produs și pus la dispoziție pe piață sub
controlul lor îndeplinește cerințele
prezentului regulament.

Operatorii profesioniști se asigură că
materialul de reproducere a plantelor pus la
dispoziție pe piață sub controlul lor
îndeplinește cerințele prezentului
regulament.
Or. de
Justificare

Producerea nu ar trebui inclusă în prezentul regulament.
AM\1013313RO.doc
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Amendamentul 163
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Responsabilitățile specifice ale operatorilor
profesioniști care produc material de
reproducere a plantelor

Responsabilitățile specifice ale operatorilor
profesioniști

Or. en
Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea materialului de reproducere a plantelor
(MRP, de exemplu, material săditor pentru plante fructifere, plante ornamentale și legume).
Nu este clar întotdeauna dacă recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau
vândută ca alimente sau ca hrană pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se
aplice. Domeniul de aplicare al regulamentului se limitează la comercializare, iar cuvintele
„care produc material de reproducere a plantelor” se elimină de la articolul 7.

Amendamentul 164
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Responsabilitățile specifice ale operatorilor
profesioniști care produc material de
reproducere a plantelor

Responsabilitățile specifice ale operatorilor
profesioniști care pun la dispoziție pe piață
material de reproducere a plantelor
Or. de

Amendamentul 165
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă
PE526.081v01-00
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii profesioniști care produc
material de reproducere a plantelor:

Operatorii profesioniști:

Or. en
Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea materialului de reproducere a plantelor
(MRP, de exemplu, material săditor pentru plante fructifere, plante ornamentale și legume).
Nu este clar întotdeauna dacă recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau
vândută ca alimente sau ca hrană pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se
aplice. Domeniul de aplicare al regulamentului se limitează la comercializare, iar cuvintele
„care produc material de reproducere a plantelor” se elimină de la articolul 7.

Amendamentul 166
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii profesioniști care produc
material de reproducere a plantelor:

Operatorii profesioniști care produc
material de reproducere a plantelor, alții
decât fermierii care produc material de
reproducere a plantelor, în numele și
pentru beneficiul lor:
Or. pt

Amendamentul 167
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii profesioniști care produc
AM\1013313RO.doc

Operatorii profesioniști care pun la
dispoziție pe piață material de reproducere
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material de reproducere a plantelor:

a plantelor:
Or. de

Amendamentul 168
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera h
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) pun la dispoziția autorităților
competente, la cerere, orice contracte cu
părți terțe.

(h) pun la dispoziția autorităților
competente, la cerere, orice contract cu
părți terțe referitor la producerea de
material de reproducere a plantelor.
Or. en

Amendamentul 169
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii profesioniști asigură
trasabilitatea materialului de reproducere a
plantelor în toate etapele producerii și
punerii la dispoziție pe piață.

(1) Operatorii profesioniști asigură
trasabilitatea materialului de reproducere a
plantelor la intrarea și la ieșirea în și din
sediul fiecărui operator implicat în
punerea sa la dispoziție pe piață.
Or. en

Justificare
Trasabilitatea în toate etapele producerii este imposibilă, la fel cum este trasabilitatea
ramurilor tăiate ale unui măr bătrân sau a MRP găsit în natură. O astfel de cerință nu este
nici realistă, nici posibilă și ilustrează modul în care această legislație este un exemplu de
„gândire liniară”. Trasabilitatea se aplică numai în cazurile în care este necesară și
proporțională. Din acest motiv, cerința trasabilității „în toate etapele producerii” MRP se
elimină.
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Amendamentul 170
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii profesioniști asigură
trasabilitatea materialului de reproducere a
plantelor în toate etapele producerii și
punerii la dispoziție pe piață.

(1) Operatorii profesioniști asigură
trasabilitatea materialului de reproducere a
plantelor în etapele de transfer al
mărfurilor legat de punerea la dispoziție
pe piață.
Or. de

Amendamentul 171
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul alineatului (1), operatorii
profesioniști păstrează informațiile care le
permit să identifice, pe de o parte,
operatorii profesioniști care le-au furnizat
material de reproducere a plantelor și, pe
de altă parte, materialul în cauză.

În sensul alineatului (1), operatorii
profesioniști păstrează informațiile care le
permit să identifice, pe de o parte,
persoanele cărora le-au furnizat material
de reproducere a plantelor și, pe de altă
parte, materialul în cauză, cu excepția
cazului în care materialul a fost furnizat
unor consumatori care nu sunt
profesioniști.
Or. en

Amendamentul 172
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

AM\1013313RO.doc
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul alineatului (1), operatorii
profesioniști păstrează informațiile care le
permit să identifice persoanele cărora le-au
furnizat material de reproducere a plantelor
și materialul în cauză, cu excepția cazului
în care materialul a fost furnizat pe piața cu
amănuntul.

În sensul alineatului (1), operatorii
profesioniști păstrează informațiile care le
permit să identifice persoanele cărora le-au
furnizat material de reproducere a plantelor
și materialul în cauză, cu excepția cazului
în care materialul a fost furnizat pe piața cu
amănuntul unor utilizatori finali
neprofesioniști.
Or. en

Justificare
Nu este necesar să se păstreze registre ale vânzărilor către utilizatori neprofesioniști.

Amendamentul 173
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul alineatului (1), operatorii
profesioniști păstrează informațiile care le
permit să identifice persoanele cărora le-au
furnizat material de reproducere a plantelor
și materialul în cauză, cu excepția cazului
în care materialul a fost furnizat pe piața cu
amănuntul.

În sensul alineatului (1), operatorii
profesioniști, cu excepția fermierilor care
fac schimb de semințe de pe propria
exploatație agricolă în nume și în cont
propriu și a operatorilor a căror cifră de
afaceri anuală sau al căror bilanț anual
total nu depășește 2 milioane EUR,
păstrează informațiile care le permit să
identifice persoanele cărora le-au furnizat
material de reproducere a plantelor și
materialul în cauză, cu excepția cazului în
care materialul a fost furnizat pe piața cu
amănuntul.
Or. en

Justificare
În multe cazuri, nu este posibilă păstrarea de informații în amonte și în aval cu privire la
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furnizorii și persoanele cărora le-a fost furnizat MRP. Acest aspect este adevărat mai ales
pentru fermierii care vând sau care fac schimb de MRP pe piețele locale, unde este imposibil
să se păstreze un registru al tuturor clienților. Acest lucru subminează și comercializarea
directă a MRP. Fermierii care fac schimb de semințe (sau alt MRP) obținute pe propria
exploatație agricolă sunt scutiți de obligațiile „operatorilor profesioniști”.

Amendamentul 174
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul materialului de reproducere a
plantelor, cu excepția materialului forestier
de reproducere, operatorii profesioniști
păstrează informațiile privind materialul de
reproducere a plantelor menționat la
alineatele (2) și (3) pentru o perioadă de
trei ani după ce au primit sau au furnizat
materialul respectiv.

În cazul materialului de reproducere a
plantelor, cu excepția materialului forestier
de reproducere, operatorii profesioniști,
alții decât fermierii care fac schimb de
semințe din propria fermă, în numele și în
beneficiul lor, păstrează informațiile
privind materialul de reproducere a
plantelor menționat la alineatele (2) și (3)
pentru o perioadă de trei ani după ce au
primit sau au furnizat materialul respectiv.
Această dispoziție nu se aplică
materialului de reproducere a plantelor
care nu este listat în conformitate cu titlul
IV, sau materialului eterogen specificat la
articolul 14 alineatul (3).
Or. pt

Amendamentul 175
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul materialului de reproducere a
plantelor, cu excepția materialului
forestier de reproducere, operatorii
AM\1013313RO.doc

În cazul materialului de reproducere a
plantelor, operatorii profesioniști păstrează
informațiile privind materialul de
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profesioniști păstrează informațiile privind
materialul de reproducere a plantelor
menționat la alineatele (2) și (3) pentru o
perioadă de trei ani după ce au primit sau
au furnizat materialul respectiv.

reproducere a plantelor menționat la
alineatele (2) și (3) pentru o perioadă de
trei ani după ce au primit sau au furnizat
materialul respectiv.

Or. de

Amendamentul 176
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul materialului forestier de
reproducere, perioada respectivă este de
zece ani.

eliminat

Or. de
Justificare
Materialul forestier de reproducere ar trebui exclus în totalitate din prezentul regulament.

Amendamentul 177
Christa Klaß
Propunere de regulament
Partea 3 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

MATERIALUL DE REPRODUCERE A
PLANTELOR, CU EXCEPȚIA
MATERIALULUI FORESTIER DE
REPRODUCERE

MATERIALUL DE REPRODUCERE A
PLANTELOR, CU EXCEPȚIA
MATERIALULUI FORESTIER DE
REPRODUCERE ȘI A MATERIALUL
DE ÎNMULȚIRE VEGETATIVĂ A
VIȚEI-DE-VIE
Or. de
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Justificare
Este important ca și vița-de-vie să fie abordată separat, la fel ca sectorul forestier.

Amendamentul 178
Christa Klaß
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta parte se aplică producerii, în
vederea punerii la dispoziție pe piață, și
punerii la dispoziție pe piață a materialului
de reproducere a plantelor, cu excepția
materialului forestier de reproducere.

Prezenta parte se aplică producerii, în
vederea punerii la dispoziție pe piață, și
punerii la dispoziție pe piață a materialului
de reproducere a plantelor, cu excepția
materialului forestier de reproducere și a
materialului de înmulțire vegetativă a
viței-de-vie.
Or. de

Justificare
Este important ca și vița-de-vie să fie abordată separat, la fel ca sectorul forestier.

Amendamentul 179
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta parte se aplică producerii, în
vederea punerii la dispoziție pe piață, și
punerii la dispoziție pe piață a materialului
de reproducere a plantelor, cu excepția
materialului forestier de reproducere.

Prezenta parte se aplică punerii la
dispoziție pe piață a materialului de
reproducere a plantelor, cu excepția
materialului forestier de reproducere.

Or. en
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Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea materialului de reproducere a plantelor
(MRP, de exemplu, material săditor pentru plante fructifere, plante ornamentale și legume).
Nu este clar întotdeauna dacă recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau
vândută ca alimente sau ca hrană pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se
aplice. Cuvintele „producerii, în vederea punerii la dispoziție pe piață, și” vor fi eliminate de
la articolul 9.

Amendamentul 180
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „clonă” înseamnă un descendent
individual, obținut inițial dintr-o altă
plantă prin înmulțire vegetativă, care
rămâne identic din punct de vedere
genetic cu aceasta din urmă;

eliminat

Or. en
Justificare
Definiția propusă nu este precisă din punct de vedere biologic; în forma sa actuală s-ar
aplica și oricărei plante reproduse vegetativ. Utilizarea clonelor pentru tulpinile de plante
fructifere și de viță-de-vie face deja în mod adecvat obiectul legislației naționale și al
sistemelor de înregistrare, dacă este cazul în acele state membre în care există producție.

Amendamentul 181
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „menținerea soiului” înseamnă acțiunile
menite să garanteze că un soi rămâne
conform cu descrierea sa;

5. „menținerea soiului” înseamnă acțiunile
menite să garanteze că un soi rămâne
conform cu caracterele sale relevante din
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punct de vedere agronomic;
Or. en
Justificare
Definiția inițială a „menținerii soiului” nu este dinamică. Nu ar fi avantajos ca MRP să
rămână identic cu o descriere fixă, care este un instantaneu în timp, în vreme ce condițiile se
schimbă și soiul se adaptează. Prin urmare, „menținerea soiului” ar trebui redefinită în
conformitate cu caracterul viu și dinamic al MRP.

Amendamentul 182
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6
Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „material prebază” înseamnă un material
de reproducere a plantelor care se află în
prima etapă de producere și este destinat
producerii altor categorii de material de
reproducere a plantelor;

6. „material prebază” înseamnă un material
de reproducere a plantelor care se află în
prima etapă de producere sub control
oficial și este destinat producerii de
material prebază suplimentar și a altor
categorii de material de reproducere a
plantelor;
Or. en

Justificare
Scopul este de a se asigura că există flexibilitate pentru a reflecta practica actuală. Detaliile
variază de la specie la specie.

Amendamentul 183
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 7
Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „material bază” înseamnă materialul de
AM\1013313RO.doc
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reproducere a plantelor care a fost produs
din materialul prebază și este destinat
producerii de material certificat;

reproducere a plantelor care a fost produs
din materialul prebază sau bază și este
destinat producerii de material bază
suplimentar sau de material certificat;
Or. en
Justificare

Scopul este de a se asigura că există flexibilitate pentru a reflecta practica actuală. Detaliile
variază de la specie la specie.

Amendamentul 184
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 8
Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. „material certificat” înseamnă materialul
de reproducere a plantelor care a fost
produs din material bază sau prebază;

8. „material certificat” înseamnă materialul
de reproducere a plantelor care a fost
produs din material prebază, bază sau
certificat și este destinat producerii de
material certificat suplimentar sau
comercializării pentru producția agricolă
vegetală comercială;
Or. en

Justificare
Scopul este de a se asigura că există flexibilitate pentru a reflecta practica actuală. Detaliile
variază de la specie la specie.

Amendamentul 185
Christa Klaß
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul
10a. „material eterogen” înseamnă
material de reproducere a plantelor care
nu aparține unui soi definit la punctul (1)
al acestui articol și care nu constituie un
amestec de soiuri.
Or. de

Amendamentul 186
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
10a. „material eterogen” înseamnă
material de reproducere a plantelor care
nu aparține unui soi definit la articolul 10
punctul 1 și care nu constituie un amestec
de soiuri sau de plante protejate de
drepturi de proprietate intelectuală.
Or. en
Justificare

Este necesar ca „materialul eterogen” să se definească pozitiv, păstrând conformitatea cu
definiția științifică a „soiurilor de populații”, și să se clarifice faptul că materialul eterogen
nu poate conține soiuri protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi
de proprietate asupra unui soi de plante, astfel încât să se protejeze DPI.

Amendamentul 187
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 10 – punctul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul
10a. „material eterogen” înseamnă
material de reproducere a plantelor care
nu aparține unui soi definit la articolul 10
punctul 1 și care nu constituie un amestec
de soiuri protejate de drepturi de
proprietate intelectuală.
Or. en

Amendamentul 188
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Partea III – titlul II
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producerea și punerea la dispoziție pe
piață a materialului de reproducere a
plantelor aparținând genurilor și speciilor
listate în anexa I

Punerea la dispoziție pe piață a
materialului de reproducere a plantelor
aparținând genurilor și speciilor listate în
anexa I
Or. en
Justificare

Directivele existente nu reglementează producerea MRP. Nu este clar întotdeauna dacă
recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau vândută ca alimente sau ca hrană
pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se aplice. Deoarece nu este nici posibil,
nici realist ca producerea de semințe și de alte plante care pot fi utilizate ca MRP să facă
obiectul acestei legislații, cuvintele „Producerea și” vor fi eliminate din partea III titlul II.

Amendamentul 189
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul titlu se aplică producerii și
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punerii la dispoziție pe piață a materialului
de reproducere a plantelor aparținând
genurilor și speciilor care îndeplinesc unul
sau mai multe dintre următoarele criterii:

dispoziție pe piață a materialului de
reproducere a plantelor aparținând
genurilor și speciilor care îndeplinesc unul
sau mai multe dintre următoarele criterii:
Or. en

Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea MRP. Nu este clar întotdeauna dacă
recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau vândută ca alimente sau ca hrană
pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se aplice. Deoarece nu este nici posibil,
nici realist ca producerea de semințe și de alte plante care pot fi utilizate ca MRP să facă
obiectul acestei legislații, cuvintele „producerii și” vor fi eliminate din la articolul 11.

Amendamentul 190
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) reprezintă o suprafață de producție
importantă;

(a) reprezintă o suprafață de producție
importantă, mai mare de 0,1 % din
suprafața agricolă totală a Uniunii
Europene;
Or. en
Justificare

Articolul 290 din TFUE prevede că „(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competența
[...] care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actelor legislative.”
Anexa I nu este „neesențială”, ci un aspect fundamental al regulamentului, rezumând, chiar
dacă într-o manieră generică, domeniul de aplicare pentru genuri și specii. Regulamentul se
aplică doar acelor specii și genuri care depășesc un număr de unul la mie din suprafața de
producție din Uniunea Europeană.

Amendamentul 191
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
AM\1013313RO.doc
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 - litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) reprezintă o suprafață de producție
importantă;

(a) reprezintă o suprafață de producție
importantă, depășind 0,1 % din suprafața
agricolă totală a Uniunii;
Or. pt

Amendamentul 192
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) reprezintă o valoare de producție
importantă;

(b) reprezintă o valoare de producție
importantă, mai mare de 0,1 % din
valoarea totală a producției agricole a
Uniunii Europene;
Or. en
Justificare

Articolul 290 din TFUE prevede că „(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competența
[...] care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actelor legislative.”
Anexa I nu este „neesențială”, ci un aspect fundamental al regulamentului, rezumând, chiar
dacă într-o manieră generică, domeniul de aplicare pentru genuri și specii. Regulamentul se
aplică doar acelor specii și genuri care depășesc un număr de unul la mie din valoarea totală
a producției agricole din Uniunea Europeană.

Amendamentul 193
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) reprezintă o valoare de producție
importantă;

(b) reprezintă o suprafață de producție
importantă, depășind 0,1 % din valoarea
totală a producției agricole a Uniunii;
Or. pt

Amendamentul 194
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sunt produse sau puse la dispoziție pe
piață de un număr semnificativ de operatori
profesioniști în Uniune;

(c) sunt puse la dispoziție pe piață de un
număr semnificativ de operatori
profesioniști în Uniune;
Or. en

Justificare
Directivele existente pe care intenționează să le înlocuiască acest regulament nu legiferează
producerea de material de reproducere a plantelor.

Amendamentul 195
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sunt produse sau puse la dispoziție pe
piață de un număr semnificativ de operatori
profesioniști în Uniune;

(c) sunt puse la dispoziție pe piață de un
număr semnificativ de peste 100 de
operatori profesioniști în Uniune;
Or. en
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Justificare
Articolul 290 din TFUE prevede că „(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competența
[...] care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actelor legislative.”
Anexa I nu este „neesențială”, ci un aspect fundamental al regulamentului, rezumând, chiar
dacă într-o manieră generică, domeniul de aplicare pentru genuri și specii. Regulamentul se
aplică numai speciilor și genurilor care sunt comercializate de peste 100 de operatori
profesioniști din Uniunea Europeană.

Amendamentul 196
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sunt produse sau puse la dispoziție pe
piață de un număr semnificativ de
operatori profesioniști în Uniune;

(c) sunt puse la dispoziție pe piață de un
număr mai mare de 100 de operatori
profesioniști în Uniune;
Or. pt

Amendamentul 197
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) conțin substanțe care, pentru toate
utilizările sau pentru anumite utilizări,
trebuie să facă obiectul unor norme
speciale privind protecția sănătății umane
și animale și a mediului.

eliminat

Or. en
Justificare
Această dispoziție este prea generală și astfel ar fi putut acoperi aspecte care nu fac parte din
domeniul de aplicare dorit al regulamentului; în special pentru că există încă acte delegate
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nedefinite legate de aceasta.

Amendamentul 198
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(4a) Prezentul titlu nu se aplică:
– speciilor destinate exclusiv utilizării
ornamentale;
– materialului de reproducere a plantelor
din speciile din anexa I, destinat
utilizărilor ornamentale sau utilizării
exclusive de către utilizatori
neprofesioniști, cu excepția cazului în
care este nevoie de un nivel de control
mai ridicat din motive legate de sănătatea
plantelor;
– materialului de reproducere a plantelor
din speciile din anexa I destinat utilizării
ornamentale sau comercializat în cantități
mici către utilizatori neprofesioniști
precum grădinarii domestici.
Or. en
Justificare

Materialul de reproducere a plantelor vândut pentru scopuri ornamentale și utilizatorilor
finali neprofesioniști ar trebui exclus din controalele prevăzute în titlul II.

Amendamentul 199
Linda McAvan
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul
(4a) Prezentul titlu nu se aplică
materialului săditor al genurilor și
speciilor listate în anexa I, dacă
materialul:
– este destinat utilizării ornamentale; sau
– este comercializat pentru grădinarii
domestici.
Respectivul material va face obiectul
dispozițiilor din titlul III.
Or. en
Justificare

Materialul de reproducere a plantelor pentru scopuri ornamentale și materialul săditor
destinat vânzării către grădinari domestici nu ar trebui să fie reglementate în același mod ca
semințele destinate agriculturii comerciale. Prin urmare, ar trebui să fie excluse din
controalele menționate în titlul II și să facă obiectul dispozițiilor din titlul III, ceea ce va
asigura protecția consumatorilor.

Amendamentul 200
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi produs și pus la dispoziție pe piață
numai dacă se încadrează într-una din
următoarele categorii:

(1) Operatorii iau decizia de a pune la
dispoziție pe piață materialul de
reproducere a plantelor ca material
standard sau ca material în curs de
certificare. În cazul materialului în curs
de certificare, materialul de reproducere a
plantelor este pus la dispoziție pe piață,
dacă se încadrează într-una dintre
următoarele categorii:
Or. en
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Justificare
Certificarea obligatorie a loturilor/grupurilor individuale exclude automat de pe piață MRP
care nu îndeplinește aceste criterii, chiar dacă are calități care ar putea fi interesante pentru
amelioratori. O etichetă a unui operator sau o etichetă de calitate ar garanta transparența,
securitatea și calitatea. Certificarea voluntară ar asigura pieței material standardizat, dar și
alte tipuri de MRP. De asemenea, „producerea” trebuie eliminată, întrucât nu face parte din
domeniul de aplicare al directivelor existente.

Amendamentul 201
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi produs și pus la dispoziție pe piață
numai dacă se încadrează într-una din
următoarele categorii:

(1) Operatorii decid dacă să pună la
dispoziție pe piață materialul de
reproducere a plantelor ca material
standard sau ca material certificat. În
cazul materialelor certificate, materialul
de reproducere a plantelor poate fi produs
și pus la dispoziție pe piață numai dacă se
încadrează într-una din următoarele
categorii:
Or. pt

Amendamentul 202
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) material standard.

eliminat
Or. en
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Justificare
Certificarea obligatorie a loturilor/grupurilor individuale exclude automat de pe piață MRP
care nu îndeplinește aceste criterii, chiar dacă are calități care ar putea fi interesante pentru
amelioratori. O etichetă a unui operator sau o etichetă de calitate ar garanta transparența,
securitatea și calitatea. Certificarea voluntară ar asigura pieței material standardizat, dar și
alte tipuri de MRP.

Amendamentul 203
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Materialul de reproducere a plantelor
nu poate fi produs și pus la dispoziție pe
piață sub formă de material standard dacă
aparține unor genuri sau specii pentru
care costurile și activitățile de certificare
necesare pentru producerea și punerea la
dispoziție pe piață de material de
reproducere a plantelor din categoriile
prebază, bază și certificat sunt
proporționale cu:

eliminat

(a) de a asigura securitatea alimentelor și
a hranei pentru animale; și
(b) cu nivelul ridicat de identitate,
sănătate și calitate al materialului de
reproducere a plantelor care rezultă din
îndeplinirea cerințelor pentru materialul
prebază, bază și certificat, în comparație
cu cele pentru materialul standard.
[Eliminare a alineatelor (2)-(4) de la
articolul 12 și a tuturor trimiterilor la
acestea.]
Or. en
Justificare
Certificarea obligatorie a loturilor/grupurilor individuale exclude automat de pe piață MRP
care nu îndeplinește aceste criterii, chiar dacă are calități care ar putea fi interesante pentru
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amelioratori. Prin urmare, operatorii ar trebui să aibă opțiunea de a-și certifica semințele.
Certificarea voluntară ar asigura pieței material standardizat, dar și alte tipuri de MRP. Ar
trebui să fie posibil să se comercializeze toate speciile din anexa I cu o etichetă a
operatorului.

Amendamentul 204
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Materialul de reproducere a plantelor
nu poate fi produs și pus la dispoziție pe
piață sub formă de material standard dacă
aparține unor genuri sau specii pentru
care costurile și activitățile de certificare
necesare pentru producerea și punerea la
dispoziție pe piață de material de
reproducere a plantelor din categoriile
prebază, bază și certificat sunt
proporționale cu:

eliminat

(a) scopul de a asigura securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale;
(b) cu nivelul ridicat de identitate,
sănătate și calitate al materialului de
reproducere a plantelor care rezultă din
îndeplinirea cerințelor pentru materialul
prebază, bază și certificat, în comparație
cu cele pentru materialul standard.
Or. pt

Amendamentul 205
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Materialul de reproducere a plantelor
nu poate fi produs și pus la dispoziție pe
piață sub formă de material standard dacă
aparține unor genuri sau specii pentru
care costurile și activitățile de certificare
necesare pentru producerea și punerea la
dispoziție pe piață de material de
reproducere a plantelor din categoriile
prebază, bază și certificat sunt
proporționale cu:

eliminat

(a) scopul de a asigura securitatea
alimentelor și a hranei pentru animale; și
(b) cu nivelul ridicat de identitate,
sănătate și calitate al materialului de
reproducere a plantelor care rezultă din
îndeplinirea cerințelor pentru materialul
prebază, bază și certificat, în comparație
cu cele pentru materialul standard.
Or. de

Amendamentul 206
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Materialul de reproducere a plantelor
nu poate fi produs și pus la dispoziție pe
piață sub formă de material standard dacă
aparține unor genuri sau specii pentru
care costurile și activitățile de certificare
necesare pentru producerea și punerea la
dispoziție pe piață de material de
reproducere a plantelor din categoriile
prebază, bază și certificat sunt
proporționale cu:

eliminat

(a) de a asigura securitatea alimentelor și
a hranei pentru animale; și
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(b) cu nivelul ridicat de identitate,
sănătate și calitate al materialului de
reproducere a plantelor care rezultă din
îndeplinirea cerințelor pentru materialul
prebază, bază și certificat, în comparație
cu cele pentru materialul standard.
Or. en
Justificare
Certificarea obligatorie a loturilor/grupurilor individuale exclude automat de pe piață MRP
care nu îndeplinește aceste criterii, chiar dacă are calități care ar putea fi interesante pentru
amelioratori. Prin urmare, operatorii ar trebui să aibă opțiunea de a-și certifica semințele.
Certificarea voluntară ar asigura pieței material standardizat, dar și alte tipuri de MRP. Ar
trebui să fie posibil să se comercializeze toate speciile din anexa I cu o etichetă a
operatorului. Eliminare a alineatelor (2)-(4) de la articolul 12 și a tuturor trimiterilor la
acestea.

Amendamentul 207
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cu nivelul ridicat de identitate,
sănătate și calitate al materialului de
reproducere a plantelor care rezultă din
îndeplinirea cerințelor pentru materialul
prebază, bază și certificat, în comparație
cu cele pentru materialul standard.

eliminat

Or. de

Amendamentul 208
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate, în conformitate cu articolul
140, pentru a enumera genurile sau
speciile al căror material de reproducere a
plantelor nu poate fi introdus pe piață ca
material standard, astfel cum se
menționează la alineatul (2).

eliminat

Or. en
Justificare
Certificarea obligatorie a loturilor/grupurilor individuale exclude automat de pe piață MRP
care nu îndeplinește aceste criterii, chiar dacă are calități care ar putea fi interesante pentru
amelioratori. Prin urmare, operatorii ar trebui să aibă opțiunea de a-și certifica semințele.
Certificarea voluntară ar asigura pieței material standardizat, dar și alte tipuri de MRP. Ar
trebui să fie posibil să se comercializeze toate speciile din anexa I cu o etichetă a
operatorului.

Amendamentul 209
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (2) și
(3), materialul de reproducere a plantelor
este produs și pus la dispoziție pe piață ca
material standard numai într-unul sau
mai multe dintre următoarele cazuri:

eliminat

(a) aparține unui soi cu descriere
recunoscută oficial;
(b) este material eterogen în sensul
articolului 14 alineatul (3);
(c) este material pentru piața de nișă în
sensul articolului 36 alineatul (1).
Or. de
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Amendamentul 210
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (2) și
(3), materialul de reproducere a plantelor
este produs și pus la dispoziție pe piață ca
material standard numai într-unul sau
mai multe dintre următoarele cazuri:

eliminat

(a) aparține unui soi cu descriere
recunoscută oficial;
(b) este material eterogen în sensul
articolului 14 alineatul (3);
(c) este material pentru piața de nișă în
sensul articolului 36 alineatul (1).
Or. en
Justificare
Certificarea obligatorie a loturilor/grupurilor individuale exclude automat de pe piață MRP
care nu îndeplinește aceste criterii, chiar dacă are calități care ar putea fi interesante pentru
amelioratori. Prin urmare, operatorii ar trebui să aibă opțiunea de a-și certifica semințele.
Certificarea voluntară ar asigura pieței material standardizat, dar și alte tipuri de MRP. Ar
trebui să fie posibil să se comercializeze toate speciile din anexa I cu o etichetă a
operatorului.

Amendamentul 211
Christa Klaß
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) este material eterogen în sensul
articolului 14 alineatul (3);
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(b) este material eterogen în sensul
articolului 14a.
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Amendamentul 212
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(ca) reprezintă semințe sau material de
reproducere a plantelor pentru legume,
plante ornamentale, plante fructifere,
viță-de-vie sau ierburi aromatice sau
medicale;
Or. en
Justificare

În prezent, pentru legume, plante ornamentale, plante fructifere, viță-de-vie sau ierburi
aromatice sau medicale există numai semințe standard, ceea ce este suficient. O cerință de a
produce semințe certificate ar adăuga o sarcină birocratică disproporțională. Schimbarea
acestei situații nu este justificată.

Amendamentul 213
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producerea și punerea la dispoziție pe
piață a materialului prebază, bază, certificat
și standard

Punerea la dispoziție pe piață a
materialului prebază, bază, certificat și
standard
Or. en

Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea MRP. Nu este clar întotdeauna dacă
recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau vândută ca alimente sau ca hrană
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pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se aplice. Deoarece nu este nici posibil,
nici realist ca producerea de semințe și de alte plante care pot fi utilizate ca MRP să facă
obiectul acestei legislații, cuvintele „Producerea și” vor fi eliminate din titlul capitolului II și
din titlul articolului 13.

Amendamentul 214
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producerea și punerea la dispoziție pe
piață a materialului prebază, bază, certificat
și standard

Punerea la dispoziție pe piață a
materialului prebază, bază, certificat și
standard
Or. de

Amendamentul 215
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
produs și pus la dispoziție pe piață
respectă:

(1) Materialul de reproducere a plantelor
pus la dispoziție pe piață respectă:

Or. en
Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea MRP. Nu este clar întotdeauna dacă
recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau vândută ca alimente sau ca hrană
pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se aplice. Deoarece nu este nici posibil,
nici realist ca producerea de semințe și de alte plante care pot fi utilizate ca MRP să facă
obiectul acestei legislații, cuvintele „produs și” vor fi eliminate de la articolul 13.
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Amendamentul 216
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
produs și pus la dispoziție pe piață
respectă:

(1) Materialul de reproducere a plantelor
pus la dispoziție pe piață respectă:

Or. de

Amendamentul 217
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cerințele de înregistrare stabilite în
secțiunea 2;

(a) cerințele de înregistrare stabilite în
secțiunea 2, cu excepția materialului
standard;
Or. en
Justificare

Categoria „material standard” are ca scop introducerea unei mai mari diversități pe piață.
Însă în ceea ce privește textul propus, utilizarea materialului standard va deveni și mai
restrictivă și se va afla sub mai multe constrângeri impuse de obligațiile de înregistrare și de
certificare decât este în prezent.

Amendamentul 218
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cerințele de producție și de calitate
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prevăzute în secțiunea 3 pentru categoria
relevantă;

secțiunea 3 pentru categoria relevantă;

Or. de

Amendamentul 219
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatul (1) litera (b) nu se aplică
cerințelor de producție pentru materialul de
reproducere a plantelor menționat la
articolul 14 alineatul (3) și la articolul 36.

(2) Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se
aplică cerințelor pentru materialul de
reproducere a plantelor menționat la
articolul 14 alineatul (3) și la articolul 36.
Or. en

Justificare
Directivele existente pe care intenționează să le înlocuiască acest regulament nu legiferează
producerea de material de reproducere a plantelor.

Amendamentul 220
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatul (1) litera (b) nu se aplică
cerințelor de producție pentru materialul de
reproducere a plantelor menționat la
articolul 14 alineatul (3) și la articolul 36.

(2) Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se
aplică cerințelor de calitate pentru
materialul de reproducere a plantelor
menționat la articolul 14 alineatul (3) și la
articolul 36.
Or. en
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Justificare
Propunerea reglementează producerea de MRP. Însă nu este clar întotdeauna dacă recolta
va fi utilizată integral sau parțial ca MRP sau ca alimente sau ca hrană pentru animale.
Deoarece nu este nici posibil, nici realist ca producerea de semințe și de alte plante care pot
fi utilizate ca MRP să facă obiectul acestei legislații, cuvântul „producție” se elimină.
Derogările de la alineatul (2) nu se aplică cerințelor legate de producere, ci celor de calitate.
Ar trebui să se răspundă pentru acest aspect.

Amendamentul 221
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatul (1) litera (b) nu se aplică
cerințelor de producție pentru materialul de
reproducere a plantelor menționat la
articolul 14 alineatul (3) și la articolul 36.

(2) Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se
aplică cerințelor pentru materialul de
reproducere a plantelor menționat la
articolul 14 alineatul (3) și la articolul 36.
Or. de

Amendamentul 222
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi produs și pus la dispoziție pe piață
numai dacă aparține unui soi înregistrat
într-un registru național de soiuri, astfel
cum se menționează la articolul 51, sau în
registrul de soiuri al Uniunii menționat la
articolul 52.

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi pus la dispoziție pe piață dacă
aparține unui soi înregistrat într-un registru
național de soiuri, astfel cum se
menționează la articolul 51, sau în registrul
de soiuri al Uniunii menționat la articolul
52 sau dacă o descriere a materialului de
reproducere a plantelor este pus la
dispoziția cumpărătorului.
Or. en
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Justificare
Articolul 14 alineatul (1) solicită ca numai MRP din soiurile înregistrate să poată fi pus la
dispoziție pe piață. Totuși, definiția „soiului”, conform propunerii, nu reflectă condițiile
naturale ale majorității plantelor vii. Prin urmare, dispozițiile privind referința obligatorie
privind soiurile înregistrate ar trebui eliminată. O descriere a MRP ar fi o alternativă
adecvată la înregistrarea soiurilor.

Amendamentul 223
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi produs și pus la dispoziție pe piață
numai dacă aparține unui soi înregistrat
într-un registru național de soiuri, astfel
cum se menționează la articolul 51, sau în
registrul de soiuri al Uniunii menționat la
articolul 52.

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi pus la dispoziție pe piață numai
dacă aparține unui soi înregistrat într-un
registru național de soiuri, astfel cum se
menționează la articolul 51, sau în registrul
de soiuri al Uniunii menționat la articolul
52.
Or. en

Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea MRP. Nu este clar întotdeauna dacă
recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau vândută ca alimente sau ca hrană
pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se aplice. Deoarece nu este nici posibil,
nici realist ca producerea de semințe și de alte plante care pot fi utilizate ca MRP să facă
obiectul acestei legislații, cuvintele „produs și” vor fi eliminate de la articolul 14.

Amendamentul 224
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi produs și pus la dispoziție pe piață
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(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi pus la dispoziție pe piață numai
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numai dacă aparține unui soi înregistrat
într-un registru național de soiuri, astfel
cum se menționează la articolul 51, sau în
registrul de soiuri al Uniunii menționat la
articolul 52.

dacă aparține unui soi înregistrat într-un
registru național de soiuri, astfel cum se
menționează la articolul 51, sau în registrul
de soiuri al Uniunii menționat la articolul
52.
Or. de
Justificare

Producerea nu face parte din directivele incluse în prezentul regulament.

Amendamentul 225
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi produs și pus la dispoziție pe piață
numai dacă aparține unui soi înregistrat
într-un registru național de soiuri, astfel
cum se menționează la articolul 51, sau în
registrul de soiuri al Uniunii menționat la
articolul 52.

(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi produs și pus la dispoziție pe piață
dacă aparține unui soi înregistrat într-un
registru național de soiuri, astfel cum se
menționează la articolul 51, sau în registrul
de soiuri al Uniunii menționat la articolul
52.
Or. en

Justificare
Punerea la dispoziție pe piață nu ar trebui să fie restricționată numai la MRP din soiuri
înregistrate care respectă criteriile DUS. Diferitele tipuri de agricultură utilizează diferite
tipuri de soiuri, iar legislația ar trebui să clarifice faptul că materialul eterogen și soiurile
pentru piețele de nișă pot fi puse pe piață în conformitate cu cerințe adaptate.

Amendamentul 226
Mario Pirillo
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
PE526.081v01-00
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) din
prezentul articol, portaltoaiele pot fi
produse și puse la dispoziție pe piață chiar
dacă nu aparțin unui soi înregistrat întrun registru național de soiuri sau în
registrul de soiuri al Uniunii.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) din
prezentul articol, portaltoaiele trebuie să
fie produse și puse la dispoziție obligatoriu
pe piață și înregistrate într-un registru
național de soiuri sau în registrul de soiuri
al Uniunii.
Or. it

Justificare
Portaltoaiele sunt, în anumite cazuri, unicul mijloc de combatere „biologică”, cum ar fi
combaterea filoxerei, și sunt fundamentale pentru a garanta o adaptare optimă a soiurilor la
condițiile solului.
Amendamentul 227
Christa Klaß
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

[…]

eliminat
Or. de

Amendamentul 228
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

[…]

eliminat
Or. en
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Justificare
Din motive de claritate, este necesar să se creeze un articol separat privind materialul
eterogen (a se vedea articolul 15). În plus, informațiile necesare ar trebui să se găsească în
actul de bază și nu în actele delegate.

Amendamentul 229
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate, în conformitate cu articolul 140,
pentru a stabili că, prin derogare de la
alineatul (1) din prezentul articol,
materialul de reproducere a plantelor poate
fi produs și pus la dispoziție pe piață chiar
dacă nu aparține unui soi în sensul
articolului 10 alineatul (1) (fiind denumit
în continuare „material eterogen”) și nu
îndeplinește cerințele privind caracterul
distinctiv, uniformitatea și stabilitatea
prevăzute la articolele 60, 61 și 62 și
cerințele privind valoarea agronomică
și/sau de utilizare satisfăcătoare sau
valoarea agronomică și/sau de utilizare
durabilă prevăzute la articolele 58 și 59.

Materialul de reproducere a plantelor poate
fi produs și pus la dispoziție pe piață chiar
dacă nu aparține unui soi în sensul
articolului 10 alineatul (1) (fiind denumit
în continuare „material eterogen”) și nu
îndeplinește cerințele privind caracterul
distinctiv, uniformitatea și stabilitatea
prevăzute la articolele 60, 61 și 62 și
cerințele privind valoarea agronomică
și/sau de utilizare satisfăcătoare sau
valoarea agronomică și/sau de utilizare
durabilă prevăzute la articolele 58 și 59.

Or. en
Justificare
Diferitele tipuri de agricultură utilizează diferite tipuri de soiuri, iar legislația ar trebui să
clarifice faptul că materialul eterogen și soiurile pentru piețele de nișă pot fi puse pe piață în
conformitate cu cerințe adaptate. Delegarea de competențe ar trebui limitată la următoarele
norme de punere în aplicare și nu ar trebui să vizeze posibilitatea în sine de a pune material
eterogen pe piață.

Amendamentul 230
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele delegate respective pot stabili unul
sau mai multe dintre următoarele elemente
privind materialul eterogen:

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate, în conformitate cu articolul 140,
care pot stabili unul sau mai multe dintre
următoarele elemente privind materialul
eterogen:
Or. en

Justificare
Punerea la dispoziție pe piață nu ar trebui să fie restricționată numai la MRP din soiuri
înregistrate care respectă criteriile DUS. Diferitele tipuri de agricultură utilizează diferite
tipuri de soiuri, iar legislația ar trebui să clarifice faptul că materialul eterogen poate fi pus
pe piață în conformitate cu cerințe adaptate.

Amendamentul 231
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) norme privind etichetarea și ambalarea;

(a) norme privind etichetarea și ambalarea
care să indice cumpărătorului final
regiunea de selecție a materialului și locul
de producere și data fiecărui lot vândut;
norme privind ambalarea pentru a
asigura faptul că este adaptată nevoilor
eventualilor utilizatori profesioniști;
Or. en

Justificare
Delegarea competenței pentru punerea în aplicare de norme privind punerea pe piață a
materialului eterogen.
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Amendamentul 232
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) norme privind descrierea materialului,
inclusiv metodele de ameliorare și
materialul parental utilizat, descrierea
sistemului de producție pentru materialul
de reproducere a plantelor și
disponibilitatea eșantioanelor standard;

(b) norme privind descrierea materialului,
inclusiv procedurile de obținere, metodele
de ameliorare și materialul parental utilizat,
descrierea sistemului de producție pentru
materialul de reproducere a plantelor și
disponibilitatea eșantioanelor standard,
caracterele partajate de toate plantele
generate de material sau caracterele
constante (în teren și/sau recoltă), dar
care nu sunt neapărat partajate atunci
când materialul este cultivat utilizând o
anumită metodă de producere într-un
mediu și o regiune specifice, și, de
asemenea, în funcție de locul și de anul
lotului de producere comercializat, și
disponibilitatea eșantioanelor standard;
Or. en
Justificare

Delegarea competenței pentru punerea în aplicare de norme privind punerea pe piață a
materialului eterogen.

Amendamentul 233
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) norme privind informațiile și
eșantioanele de producție care trebuie să
fie păstrate de operatorii profesioniști și
privind menținerea materialului;
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eliminat
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Or. en
Justificare
Delegarea competenței pentru punerea în aplicare de norme privind punerea pe piață a
materialului eterogen.

Amendamentul 234
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) stabilirea de către autoritățile
competente a registrelor pentru materialul
eterogen, a modalităților de înregistrare și a
conținutului registrelor respective;

(d) stabilirea de către autoritățile
competente locale sau naționale a
registrelor pentru materialul eterogen, a
modalităților de înregistrare și a
conținutului registrelor respective;
Or. en

Justificare
Mai multe țări au creat deja cataloage pentru materialul eterogen la nivel regional.

Amendamentul 235
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera e
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) stabilirea taxelor și a elementelor de
cost pentru calcularea taxelor respective,
privind înregistrarea materialului
eterogen menționat la litera (d) într-un
mod care să asigure că taxa nu constituie
un obstacol în calea înregistrării
materialului eterogen în cauză.
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eliminat
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Or. en

Amendamentul 236
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele delegate în cauză se adoptă până la
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să
introduceți data de aplicare a prezentului
regulament]. Ele pot fi adoptate pentru
anumite genuri sau specii.

Actele delegate în cauză se adoptă până la
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să
introduceți data de aplicare a prezentului
regulament]. Ele pot fi adoptate pentru
fiecare gen sau specie pentru care s-a
depus o cerere.
Or. en

Amendamentul 237
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Articolul 14a
Punerea la dispoziție pe piață a
materialului eterogen
Materialul de reproducere a plantelor
poate fi produs și pus la dispoziție pe piață
ca material eterogen, înregistrat într-un
registru național de soiuri menționat la
articolul 51, pe baza unei descrieri
recunoscute oficial. Sunt cuprinse printre
altele:
(a) populațiile locale, soiurile de
conservare sau selecții ale acestora care
nu sunt în conformitate cu articolele 60,
61 și 62, însă asigură o anumită stabilitate
în ceea ce privește performanța lor
agronomică;
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(b) soiurile cu mai multe componente
obținute prin polenizarea deschisă
(„polycross”) a unui set de linii parentale
definite care nu sunt în conformitate cu
articolele 60, 61 și 62, însă asigură o
anumită stabilitate în ceea ce privește
performanța lor agronomică;
(c) soiurile cu polenizare deschisă și
populațiile din specii cu încrucișare
completă sau parțială care nu sunt în
conformitate cu articolele 60, 61 și 62,
însă asigură o anumită stabilitate în ceea
ce privește performanța lor agronomică;
(d) încrucișările de populații între
populațiile cu polenizare deschisă sau
soiurile cu polenizare deschisă cu nivel
înalt de eterogenitate;
(e) populații încrucișate compuse obținute
din încrucișări ale unor linii parentale
definite și dezvoltate într-un anumit
mediu cu un nivel înalt de eterogenitate și
plasticitate ridicată necesare pentru
adaptarea la condițiile de mediu
schimbătoare.
(2) Materialul eterogen se obține prin
metode care respectă barierele naturale
ale încrucișării.
(3) Punerea la dispoziție pe piață a
materialului eterogen respectă dispozițiile
din partea III titlul III din prezentul act.
Or. en
Justificare
Pentru a înregistra progrese în privința ameliorării populațiilor/soiurilor diverse din punct
de vedere genetic, înregistrarea materialului eterogen nu poate fi stabilită prin actele
delegate, care ar putea-o limita la anumite genuri/specii sau ar putea duce la norme privind
ambalarea care să împiedice promovarea biodiversității. Lista permite înregistrarea întregii
game de material eterogen utilizate în agricultură.

Amendamentul 238
Christa Klaß
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Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Articolul 14a
Până la [a se introduce data intrării în
vigoare a prezentului regulament], în
cadrul procedurii legislative ordinare,
Comisia elaborează o propunere prin care
se stabilesc normele de punere la
dispoziție pe piață a materialului eterogen
a anumitor genuri sau specii.
Propunerea stabilește următoarele:
(a) genurile sau speciile pentru care se
aplică dispozițiile prezentului articol;
(b) cerințele privind etichetarea și
ambalarea materialului eterogen
respectiv;
(c) modalitățile de punere la dispoziție pe
piață astfel încât să se asigure că acestea
nu constituie un obstacol pentru
înregistrarea și comercializarea
materialului eterogen.
Or. de

Amendamentul 239
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni
Propunere de regulament
Articolul 15
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

eliminat

Cerința de a aparține unor clone
înregistrate
Materialul de reproducere a plantelor
aparținând unei clone poate fi produs și
pus la dispoziție pe piață numai dacă
clona respectivă este înregistrată într-un
PE526.081v01-00
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registru național de soiuri, astfel cum se
menționează la articolul 51, sau în
registrul de soiuri al Uniunii menționat la
articolul 52.
Or. en
Justificare
Această dispoziție nu este în concordanță cu definiția clonei din același proiect de
regulament. Clona este o noțiune botanică pentru a indica numai un ansamblu de plante
derivate dintr-o altă plantă prin înmulțire vegetativă, astfel că toate sunt identice din punct de
vedere genetic și nu pot diferențiate.

Amendamentul 240
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 15
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

eliminat

Cerința de a aparține unor clone
înregistrate
Materialul de reproducere a plantelor
aparținând unei clone poate fi produs și
pus la dispoziție pe piață numai dacă
clona respectivă este înregistrată într-un
registru național de soiuri, astfel cum se
menționează la articolul 51, sau în
registrul de soiuri al Uniunii menționat la
articolul 52.
Or. en
Justificare
Această dispoziție nu este în concordanță cu definiția clonei din același proiect de
regulament. Clona este o noțiune botanică pentru a indica numai un ansamblu de plante
derivate dintr-o altă plantă prin înmulțire vegetativă, astfel că toate sunt identice din punct de
vedere genetic și nu pot diferențiate.
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Amendamentul 241
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

eliminat

Cerința de a aparține unor clone
înregistrate
Materialul de reproducere a plantelor
aparținând unei clone poate fi produs și
pus la dispoziție pe piață numai dacă
clona respectivă este înregistrată într-un
registru național de soiuri, astfel cum se
menționează la articolul 51, sau în
registrul de soiuri al Uniunii menționat la
articolul 52.
Or. de
Justificare
Soiurile de plante rare sau vechi pot reprezenta clone care nu au fost și nu trebuie să fie
înregistrate în mod obligatoriu.

Amendamentul 242
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Articolul 15a
Punerea la dispoziție pe piață a
materialului eterogen
(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi pus la dispoziție pe piață ca
material eterogen și înregistrat într-un
registru național de soiuri menționat la
articolul 51, pe baza unei descrieri
recunoscute oficial. Sunt cuprinse printre
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altele:
(a) populațiile locale, soiurile de
conservare sau selecții ale acestora care
nu sunt în conformitate cu articolele 60,
61 și 62, însă asigură o anumită stabilitate
în ceea ce privește performanța lor
agronomică;
(b) soiurile cu mai multe componente
obținute prin polenizarea deschisă
(„polycross”) a unui set de linii parentale
definite care nu sunt în conformitate cu
articolele 60, 61 și 62, însă asigură o
anumită stabilitate în ceea ce privește
performanța lor agronomică;
(c) soiurile cu polenizare deschisă și
populațiile din specii cu încrucișare
completă sau parțială care nu sunt în
conformitate cu articolele 60, 61 și 62,
însă asigură o anumită stabilitate în ceea
ce privește performanța lor agronomică;
(d) încrucișări de populații între
populațiile cu polenizare deschisă sau
soiurile cu polenizare deschisă cu nivel
înalt de eterogenitate;
(e) populații încrucișate compuse obținute
din încrucișări ale unor linii parentale
definite și dezvoltate într-un anumit
mediu cu un nivel înalt de eterogenitate și
plasticitate ridicată necesare pentru
adaptarea la condițiile de mediu
schimbătoare.
(2) Materialul eterogen se obține prin
metode care respectă barierele naturale
ale încrucișării.
(3) Punerea la dispoziție pe piață a
materialului eterogen respectă dispozițiile
din titlul III al prezentului act.
Or. en
Justificare
Pentru a înregistra progrese în privința ameliorării populațiilor/soiurilor diverse din punct
de vedere genetic, înregistrarea materialului eterogen nu poate fi stabilită prin actele
AM\1013313RO.doc
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delegate, care ar putea-o limita la anumite genuri/specii sau ar putea duce la norme privind
ambalarea care să împiedice promovarea biodiversității. Lista permite înregistrarea întregii
game de material eterogen utilizate în agricultură.

Amendamentul 243
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Articolul 15a
Cerințele pentru soiurile pentru piața de
nișă
(1) Materialul de reproducere a plantelor
poate fi pus la dispoziție pe piață ca soiuri
pentru piața de nișă pe baza unei descrieri
recunoscute oficial, în cazul în care:
(a) soiurile sau populațiile locale în cauză
nu au o valoare intrinsecă pentru
producția agricolă vegetală comercială, ci
au fost dezvoltate pentru cultivarea în
condiții speciale. Se consideră că un soi a
fost dezvoltat pentru cultivarea în condiții
speciale dacă a fost dezvoltat pentru
cultivarea în condiții agrotehnice,
climatice sau pedologice speciale, cum ar
fi îngrijirea manuală sau recoltarea
repetată;
(b) este etichetat cu mențiunea „material
pentru piața de nișă”.
(2) Persoanele care produc material
pentru piața de nișă țin evidența
cantităților de material produs și pus la
dispoziție pe piață, pe genuri, specii sau
tip de material. La cerere, ele pun aceste
informații la dispoziția autorităților
competente.
(3) Soiurile pentru piața de nișă se vând
în cantități care nu sunt mai mari decât
cele suficiente pentru însămânțarea sau
plantarea a 0,25 ha de teren la o rată de
însămânțare sau de plantare obișnuită
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pentru speciile în cauză.
Or. en

Amendamentul 244
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințe de producție și de calitate pentru
materialul de reproducere a plantelor

Cerințe de calitate pentru materialul de
reproducere a plantelor
Or. de
Justificare

Producerea nu face parte din directivele incluse în prezentul regulament.

Amendamentul 245
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
este produs în conformitate cu cerințele
de producție stabilite în partea A din
anexa II și este pus la dispoziție pe piață
numai dacă îndeplinește cerințele de
calitate stabilite în partea B din anexa II.

(1) Materialul de reproducere a plantelor
care este în curs de certificare oficială
poate fi pus la dispoziție pe piață numai
dacă îndeplinește cerințele de calitate
stabilite în partea B din anexa II.

Or. en
Justificare
Cerințele din anexa II ar trebui să se aplice numai materialului care este în curs de
certificare oficială.
AM\1013313RO.doc
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Amendamentul 246
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Materialul de reproducere a plantelor
este produs în conformitate cu cerințele
de producție stabilite în partea A din
anexa II și este pus la dispoziție pe piață
numai dacă îndeplinește cerințele de
calitate stabilite în partea B din anexa II.

(1) Semințele și semințele de cartofi sunt
puse la dispoziție pe piață numai dacă
îndeplinesc cerințele de calitate stabilite în
partea B din anexa II.

Or. en
Justificare
Cerințele de la articolul 16 alineatul (1) nu sunt aplicabile sectoarelor fructelor și viței-devie. Fructele și vița-de-vie diferă foarte mult de semințe din punctul de vedere al
caracteristicilor lor, astfel încât nu se pot aplica aceleași norme sectoarelor relevante. Acest
articol demonstrează limitările contopirii a douăsprezece directive sectoriale într-un singur
regulament. Sintagma „semințele și semințele de cartofi” înlocuiește sintagma „materialul de
reproducere a plantelor” de la articolul 16 alineatul (1).

Amendamentul 247
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
Textul propus de Comisie
(1) Materialul de reproducere a plantelor
este produs în conformitate cu cerințele
de producție stabilite în partea A din
anexa II și este pus la dispoziție pe piață
numai dacă îndeplinește cerințele de
calitate stabilite în partea B din anexa II.

Amendamentul
(1) Materialul de reproducere a plantelor
care a fost înregistrat oficial și face
obiectul unei proceduri de certificare este
pus la dispoziție pe piață numai dacă
îndeplinește cerințele de calitate stabilite în
partea B din anexa II.
Or. de
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Amendamentul 248
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cursul prelucrării, ambalării,
depozitării, transportului sau livrării,
loturile de materiale de reproducere a
plantelor de origine diferită pot fi împărțite
în două sau mai multe loturi. În acest caz,
operatorul profesionist păstrează datele
privind originea noilor loturi.

(3) În cursul prelucrării, ambalării,
depozitării, transportului sau livrării,
loturile de materiale de reproducere a
plantelor de origine diferită pot fi împărțite
în două sau mai multe loturi. În acest caz,
operatorul profesionist păstrează datele
privind originea noilor loturi, cu excepția
cazului în care nu există mai mult de un
intermediar între producător și utilizator,
iar toți operatorii profesioniști în cauză
aprovizionează aceleași piețe locale sau
regionale.
Or. en

Justificare
Avem nevoie de o distincție între lanțurile de distribuție scurte și lungi. Astfel loturile
furnizate prin intermediul lanțurilor scurte ar trebui să fie scutite de sarcina birocratică și,
astfel, nu ar trebui să existe vreo obligație de împărțire a acestora.

Amendamentul 249
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
Textul propus de Comisie
(1) Materialul prebază, bază sau certificat
este certificat și identificat prin intermediul
unei etichete oficiale (denumită în
continuare „eticheta oficială”).

AM\1013313RO.doc

Amendamentul
(1) Materialul prebază, bază sau certificat
poate fi certificat și identificat prin
intermediul unei etichete oficiale
(denumită în continuare „eticheta
oficială”).
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Or. en
Justificare
Etichetarea obligatorie încalcă libertatea operatorilor de a desfășura o activitate economică.
Operatorii ar trebui să fie singurii care să decidă dacă mai întâi certifică sau apoi identifică
materialul lor de reproducere a plantelor prin intermediul unei etichete oficiale, o etichetă a
operatorilor sau chiar o etichetă nereglementată care nu este recunoscută de un organism
oficial.

Amendamentul 250
João Ferreira
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
Textul propus de Comisie
(1) Materialul prebază, bază sau certificat
este certificat și identificat prin intermediul
unei etichete oficiale (denumită în
continuare „eticheta oficială”).

Amendamentul
(1) Materialul prebază, bază sau certificat
poate fi certificat și identificat prin
intermediul unei etichete oficiale
(denumită în continuare „eticheta
oficială”).
Or. pt

Amendamentul 251
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(5a) Certificarea și identificarea se referă
la soiurile care sunt înregistrate în
registrul european de soiuri. Acest lucru
nu aduce atingere mărcilor sau sistemelor
de certificare naționale care sunt în
continuare permise.
Or. de
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Amendamentul 252
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(5a) Acest articol nu ar trebui să
împiedice sub nicio formă utilizarea
etichetelor și a sistemelor de certificare
naționale sau private.
Or. en
Justificare

Etichetarea obligatorie încalcă libertatea operatorilor de a desfășura o activitate economică.
Operatorii ar trebui să fie singurii care să decidă dacă mai întâi certifică sau apoi identifică
materialul lor de reproducere a plantelor prin intermediul unei etichete oficiale, o etichetă a
operatorilor sau chiar o etichetă nereglementată care nu este recunoscută de un organism
oficial.

Amendamentul 253
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul -1 (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(-1) Prezentul articol se aplică cartofilor
și speciilor care sunt cultivate pe mai mult
de 5 % din suprafața agricolă totală din
Uniune. Aceste specii sunt listate în anexa
Ia.
Or. en
Justificare

Proceduri birocratice care sunt mai proporționale cu nevoile operatorilor. Articolul 20
impune multă birocrație operatorilor. Acest nivel al birocrației este justificat ca mijloc de
asigurare a producției alimentare. Articolul 20 este limitat la speciile care sunt efectiv
necesare pentru a asigura securitatea alimentară. Acest lucru ar putea dezvolta în același
AM\1013313RO.doc
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timp diversitatea alimentară în cadrul speciilor care nu sunt incluse în anexa I.

Amendamentul 254
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Eticheta oficială și eticheta
operatorului conțin informațiile stabilite în
partea A din anexa III.

(1) Eticheta oficială conține informațiile
stabilite în partea A din anexa III.

Or. en
Justificare
Cerințele precum dimensiunea ambalajului nu pot fi tratate la nivelul UE. Acestea sunt
diferite în fiecare țară și trebuie să rămână în acest fel pentru materialul standard. Prin
urmare, sintagma „eticheta operatorului” trebuie eliminată.

Amendamentul 255
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – partea introductivă
Textul propus de Comisie
(5) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate, în conformitate cu articolul
140, pentru a stabili cerințe suplimentare,
în plus față de cerințele prevăzute la
alineatele (1) și (2), pentru etichetele
oficiale și etichetele operatorilor. Cerințele
respective se referă la unul sau mai multe
dintre următoarele elemente:

Amendamentul
(5) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate, în conformitate cu articolul
140, pentru a stabili cerințe suplimentare,
în plus față de cerințele prevăzute la
alineatele (1) și (2), pentru etichetele
oficiale. Cerințele respective se referă la
unul sau mai multe dintre următoarele
elemente:
Or. en
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Justificare
Cerințele precum dimensiunea ambalajului nu pot fi tratate la nivelul UE. Acestea sunt
diferite în fiecare țară și trebuie să rămână în acest fel pentru materialul standard. Prin
urmare, sintagma „etichetele operatorilor” trebuie eliminată.

Amendamentul 256
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia adoptă, prin intermediul unor
acte de punere în aplicare, formatul
(formatele) etichetei oficiale și al(e)
etichetei operatorului. Formatele
respective pot fi adoptate pe genuri sau
specii. Actele de punere în aplicare
respective se adoptă în conformitate cu
procedura de examinare menționată la
articolul 141 alineatul (3).

(7) Comisia adoptă, prin intermediul unor
acte de punere în aplicare, formatul
(formatele) etichetei oficiale. Formatele
respective pot fi adoptate pe genuri sau
specii. Actele de punere în aplicare
respective se adoptă în conformitate cu
procedura de examinare menționată la
articolul 141 alineatul (3).

Or. en
Justificare
Cerințele precum dimensiunea ambalajului nu pot fi tratate la nivelul UE. Acestea sunt
diferite în fiecare țară și trebuie să rămână în acest fel pentru materialul standard. Prin
urmare, sintagma „etichetele operatorilor” trebuie eliminată.

Amendamentul 257
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera b
Textul propus de Comisie
(b) autoritatea competentă, în cazul în care
operatorul profesionist solicită acest lucru
sau în cazul în care operatorul în cauză
nu este autorizat în conformitate cu
AM\1013313RO.doc

Amendamentul
(b) autoritatea competentă;
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articolul 23.
Or. en

Amendamentul 258
Corinne Lepage
Propunere de regulament
Articolul 23
Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat
Or. en

Amendamentul 259
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 23
Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat
Or. de

Amendamentul 260
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii profesioniști pot fi autorizați
de autoritatea competentă să efectueze
certificarea și să producă etichete oficiale
sub supraveghere oficială, astfel cum se
prevede la articolul 22 litera (a), numai în
cazul în care sunt îndeplinite toate

(1) Operatorii profesioniști pot fi autorizați
de autoritatea competentă să efectueze
activități de certificare și să producă și să
aplice etichete oficiale sub supraveghere
oficială, astfel cum se prevede la articolul
22 litera (a), numai în cazul în care sunt
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condițiile de mai jos:

îndeplinite toate condițiile relevante
pentru respectiva activitate;
Or. en

Amendamentul 261
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autorizația menționată la alineatul (1)
poate fi acordată pentru anumite genuri sau
specii sau pentru toate genurile sau
speciile.

(2) Autorizația menționată la alineatul (1)
poate fi acordată pentru anumite genuri sau
specii sau pentru toate genurile sau
speciile, categoriile de material de
reproducere a plantelor sau activitățile.
Or. en

Justificare
Autoritățile pot decide care sunt speciile, categoriile și activitățile pe care le vor permite sub
supraveghere oficială.

Amendamentul 262
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 – litera ba (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(ba) acreditarea întregii activități a
operatorului profesional legate de
materialul de reproducere a plantelor, pe
baza unei asigurări a calității acreditate
extern și înlăturând aplicarea unora sau
tuturor dispozițiilor de la alineatele (2) și
(3);
Or. en
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Justificare
Scopul acestui articol suplimentar este de a permite dezvoltarea viitoare a unor abordări noi
privind certificarea MRP care să nu fie bazate în întregime pe cerințele detaliate de la
alineatele (2) și (3).

Amendamentul 263
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care etichetele oficiale sunt
produse de autoritățile competente, astfel
cum se menționează la articolul 22 litera
(b), autoritățile competente efectuează
toate inspecțiile în câmp, prelevările de
probe și testările necesare, în conformitate
cu sistemele de certificare adoptate în
temeiul articolului 20 alineatul (2), pentru a
confirma conformitatea cu cerințele de
producție și de calitate adoptate în
conformitate cu articolul 16 alineatul (2).

În cazul în care etichetele oficiale sunt
produse de autoritățile competente, astfel
cum se menționează la articolul 22 litera
(b), autoritățile competente efectuează
toate inspecțiile în câmp, prelevările de
probe și testările necesare, în conformitate
cu sistemele de certificare adoptate în
temeiul articolului 20 alineatul (2), pentru a
confirma conformitatea cu cerințele de
calitate adoptate în conformitate cu
articolul 16 alineatul (2).
Or. en

Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea MRP. Nu este clar întotdeauna dacă
recolta ar trebui utilizată integral sau parțial ca MRP sau vândută ca alimente sau ca hrană
pentru animale, caz în care restricțiile nu ar trebui să se aplice. Potrivit principiului
proporționalității, normele restrictive nu ar trebui să se aplice producerii tuturor tipurilor de
MRP.

Amendamentul 264
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care etichetele oficiale sunt
produse de autoritățile competente, astfel
cum se menționează la articolul 22 litera
(b), autoritățile competente efectuează
toate inspecțiile în câmp, prelevările de
probe și testările necesare, în conformitate
cu sistemele de certificare adoptate în
temeiul articolului 20 alineatul (2), pentru a
confirma conformitatea cu cerințele de
producție și de calitate adoptate în
conformitate cu articolul 16 alineatul (2).

În cazul în care etichetele oficiale sunt
produse de autoritățile competente, astfel
cum se menționează la articolul 22 litera
(b), autoritățile competente efectuează
toate inspecțiile în câmp, prelevările de
probe și testările necesare, în conformitate
cu sistemele de certificare adoptate în
temeiul articolului 20 alineatul (2), pentru a
confirma conformitatea cu cerințele de
calitate adoptate în conformitate cu
articolul 16 alineatul (2).
Or. de

Justificare
Producerea nu face parte din directivele incluse în prezentul regulament.

Amendamentul 265
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose
Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificarea intenției de a produce și de a
certifica material prebază, bază și certificat

Notificarea intenției de a certifica cu
etichetă oficială material prebază, bază și
certificat
Or. en

Justificare
Directivele existente nu reglementează producerea MRP, întrucât utilizarea ulterioară a
materialului (MRP, alimente, hrană pentru animale) nu se cunoaște întotdeauna în prealabil.
În plus, pentru a evita confuzia, se clarifică faptul că materialul prebază, bază și certificat
sunt singurele categorii care ar trebui luate în considerare pentru procedurile de certificare.
Potrivit principiului proporționalității, normele restrictive nu ar trebui să se aplice producerii
tuturor tipurilor de MRP.
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Amendamentul 266
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificarea intenției de a produce și de a
certifica material prebază, bază și certificat

Notificarea intenției de a certifica material
prebază, bază și certificat
Or. de

Amendamentul 267
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii profesioniști informează în timp
util autoritățile competente cu privire la
intenția lor de a produce material de
reproducere a plantelor din categoriile
prebază, bază și certificat și de a efectua
certificarea menționată la articolul 19
alineatul (1). Notificarea respectivă
precizează speciile și categoriile de plante
în cauză.

Operatorii profesioniști informează în timp
util autoritățile competente cu privire la
intenția lor de a certifica material de
reproducere a plantelor din categoriile
prebază, bază și certificat în conformitate
cu articolul 19 alineatul (1). Notificarea
respectivă precizează speciile și categoriile
de plante în cauză.

Or. de

Amendamentul 268
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1
Textul propus de Comisie
Etichetele operatorului sunt produse și
aplicate de operatorul profesionist după
verificarea, prin propriile sale inspecții,
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Amendamentul
Etichetele operatorului sunt produse și
aplicate de operatorul profesionist după
verificarea, prin propriile sale inspecții,
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prelevări de probe și testări, a faptului că
materialul de reproducere a plantelor
respectă cerințele de producție și de
calitate menționate la articolul 16.

prelevări de probe și testări, a faptului că
materialul de reproducere a plantelor este
adecvat scopurilor propuse, iar
proprietățile materialului de reproducere
a plantelor respectă indicațiile de pe
etichetă.
Or. en
Justificare

În regulamentul propus, dispozițiile privind etichetele operatorilor sunt bazate pe cerințele
privind etichetele oficiale. Ar trebui să existe, în loc, dispoziții care să consolideze cu
adevărat etichetele operatorilor, iar acestea ar trebui să conțină specificații adecvate.

Amendamentul 269
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1
Textul propus de Comisie
Etichetele operatorului sunt produse și
aplicate de operatorul profesionist după
verificarea, prin propriile sale inspecții,
prelevări de probe și testări, a faptului că
materialul de reproducere a plantelor
respectă cerințele de producție și de
calitate menționate la articolul 16.

Amendamentul
Etichetele operatorului sunt produse și
aplicate de operatorul profesionist după
verificarea, prin propriile sale inspecții,
prelevări de probe și testări, a faptului că
materialul de reproducere a plantelor
respectă cerințele de calitate menționate la
articolul 16.
Or. de

Amendamentul 270
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Eticheta oficială și eticheta operatorului
sunt produse cu menționarea

(1) Eticheta oficială și eticheta operatorului
sunt produse cu menționarea lotului.
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lotului/menționându-se lotul. Ele sunt
aplicate, dacă este cazul, pe plantele
individuale sau pe partea exterioară a
pachetelor, recipientelor și legăturilor.

Eticheta operatorilor este produsă cu
menționarea lotului numai dacă lotul în
cauză este mai mare decât ceea ce este
necesar pentru cultivarea unui hectar. Ele
sunt aplicate, dacă este necesar, pe plantele
individuale sau pe partea exterioară a
pachetelor, recipientelor și legăturilor.

Or. en
Justificare
Etichetele operatorilor trebuie să fie proporționale. În propunere nu există nicio distincție
între etichetele oficiale și etichetele operatorilor, stabilind cerințe disproporționale pentru
etichetele operatorilor. Deoarece este posibil să fie cantități foarte mici, normele ar trebui să
se aplice numai loturilor care au o dimensiune rezonabilă.

Amendamentul 271
Satu Hassi, Karin Kadenbach
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
Textul propus de Comisie
(2) Dacă un lot este împărțit în mai multe
loturi, este emisă o nouă etichetă oficială
sau o nouă etichetă a operatorului pentru
fiecare lot. Dacă mai multe loturi sunt
reunite într-un nou lot, se emite o nouă
etichetă oficială sau o nouă etichetă a
operatorului pentru acest nou lot.

Amendamentul
(2) Dacă un lot este împărțit în mai multe
loturi, este emisă o nouă etichetă oficială
sau o nouă etichetă a operatorului pentru
fiecare lot. Dacă mai multe loturi sunt
reunite într-un nou lot, se emite o nouă
etichetă oficială sau o nouă etichetă a
operatorului pentru acest nou lot. Aceste
cerințe nu se aplică circulației locale a
materialului de reproducere a plantelor.
Or. en
Justificare

Această dispoziție propusă ia în considerare numai abordarea agroindustrială la scară largă.
Însă schimbul local, unde trasabilitatea poate fi obținută ușor, ar trebui exclus din cerințele
privind împărțirea loturilor.
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Amendamentul 272
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Teste postcertificare pentru materialul
prebază, bază și certificat

Teste postcertificare pentru materialul
prebază, bază și certificat cu etichetă
oficială
Or. en
Justificare

Nu este suficient de clar că etichetele oficiale privesc numai materialul prebază, bază și
certificat. Ar trebui să se clarifice faptul că eticheta oficială privește numai materialul
prebază, bază și certificat. A se introduce termenul „cu etichetă oficială” în titlul articolului
30.

Amendamentul 273
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) După efectuarea certificării menționate
la articolul 19 alineatul (1), autoritățile
competente pot efectua teste privind
materialul de reproducere a plantelor
(denumite în continuare „teste
postcertificare”) pentru a confirma că
acesta îndeplinește cerințele de calitate
menționate la articolul 16 alineatul (2) și
este conform cu sistemele de certificare
adoptate în temeiul articolului 20 alineatul
(2) .

(1) După efectuarea certificării menționate
la articolul 19 alineatul (1), autoritățile
competente pot efectua teste privind
materialul de reproducere a plantelor
(denumite în continuare „teste
postcertificare”) pentru a confirma că
acesta îndeplinește cerințele de calitate
menționate la articolul 16 alineatul (2) și
este conform cu sistemele de certificare
adoptate în temeiul articolului 20 alineatul
(2). Testele postcertificare din generația
precedentă pot fi utilizate ca precontrol
pentru următoarea generație.
Or. en
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Justificare
Este necesar să se facă distincția între precontrol ca parte a asigurării calității pentru
generația următoare și testele postcertificare pentru monitorizarea calității materialului
certificat vândut pentru producția agricolă vegetală.
Amendamentul 274
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – partea introductivă
Textul propus de Comisie
(4) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate, în conformitate cu articolul
140, pentru a stabili norme pentru testele
postcertificare ale materialului de
reproducere a plantelor aparținând
anumitor genuri sau specii. Normele
respective iau în considerare evoluția
cunoștințelor științifice și tehnice. Ele pot
viza următoarele aspecte:

Amendamentul
(4) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate, în conformitate cu articolul
140, pentru a stabili norme pentru testele
postcertificare ale materialului de
reproducere a plantelor aparținând
anumitor genuri sau specii. Normele
respective iau în considerare evoluția
cunoștințelor științifice și tehnice.

Or. de
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