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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0805/2013, внесена от Сузане Гура, с германско гражданство, от 
името на Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V., относно 
реформа на законодателството на ЕС, свързано с растителния репродуктивен 
материал

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията препоръчва комисията по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните да бъде водеща комисия по предложението за регламент 
относно растителния репродуктивен материал (COM(2013)0262) вместо комисията по 
земеделие и развитие на селските райони. Освен това вносителката на петицията 
твърди, че ако това предложение бъде прието без изменения, това би разкрило нови 
възможности за химическата индустрия и същевременно би ограничило възможностите 
за биологичното земеделие. Според нея в резултат на това ще изчезнат видове, 
биологичното разнообразие ще намалее и ще се увеличи драстично административната 
тежест за малките селскостопански производители, които отглеждат много различни 
култури. Освен това до пазарите биха достигнали патентовани и биотехнологични 
растения, за които не е ясно дали семената им могат или не могат да се използват. 
Накрая вносителката на петицията твърди, че въпреки че Европейската комисия 
обяснява, че предложението обединява 12 различни директиви, предложението в 
крайна сметка ще доведе до повече бюрокрация поради множеството нови вторични 
регламенти, които ще трябва да се изготвят. Това ще ограничи прозрачността на 
системата и ще улесни лобистите в прокарването на интересите на аграрната 
промишленост.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Въпросите, които вносителите на петицията повдигат, са разгледани от Европейския 
парламент в съответствие с неговия правилник за дейността.

Предложението касае производството и предлагането на пазара на растителен 
репродуктивен материал, който представлява основен ресурс за селскостопанското 
производство и е първата брънка от веригата на храните и фуражите. Основната цел на 
предложението за регламент е да се гарантира качеството, идентичността и здравното 
състояние на растителния репродуктивен материал, предлаган на пазара.

Друга основна цел на предложението за регламент е да се окаже принос за 
съхранението и устойчивото използване на растителните генетични ресурси. Противно 
на твърденията, съдържащи се в петицията, предложението улеснява достъпа до 
традиционни сортове на пазара, подкрепя разработването на сортове, предназначени 
специално за биологичното земеделие, предоставя възможности за пускането на пазара 
на материал, който не отговаря на определението за „сорт“ (хетерогенен материал), 
създава възможности за производството и пласирането на материал с нищожен пазарен 
дял при наличието на минимално регулиране и освен това намалява разходите и 
бюрократичните пречки за малките и средните предприятия и микропредприятията.


