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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0805/2013 της Susanne Gura, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της «Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V.», σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση στη νομοθεσία της ΕΕ για το πολλαπλασιαστικό υλικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα συνιστά να οριστεί ως αρμόδια επιτροπή για την εξέταση της πρότασης 
κανονισμού για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (COM(2013)262) η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αντί της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης. Η αναφέρουσα υποστηρίζει επιπλέον ότι σε περίπτωση που η εν 
λόγω πρόταση εγκριθεί χωρίς καμία αλλαγή, θα αναβαθμιστεί μεν η χημική βιομηχανία αλλά, 
παράλληλα, θα υποβαθμιστεί η βιολογική γεωργία. Κατά την άποψή της, το γεγονός αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ειδών, τη μείωση της βιοποικιλότητας και τη δραματική 
αύξηση του διοικητικού φόρτου για τους μικρούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων που 
διαθέτουν πολλές διαφορετικές καλλιέργειες. Επιπροσθέτως, θα κυκλοφορήσουν στην αγορά 
φυτά κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθώς και φυτά που αποτελούν προϊόντα 
βιοτεχνολογίας, για τα οποία δεν είναι σαφές εάν οι σπόροι τους μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Τέλος, η αναφέρουσα επισημαίνει ότι, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ισχυρίζεται ότι η πρόταση πρόκειται να απλοποιήσει 12 διαφορετικές οδηγίες, θα οδηγήσει εν 
τέλει στην αύξηση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων επειδή θα πρέπει να καταρτιστούν 
περισσότεροι νέοι δευτερεύοντες κανονισμοί. Αυτό θα καταστήσει το σύστημα λιγότερο 
διαφανές και θα διευκολύνει τις ομάδες πίεσης να προωθήσουν τα συμφέροντα της γεωργικής 
βιομηχανίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).



PE530.019v01-00 2/2 CM\1022464EL.doc

EL

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Τα ζητήματα που εγείρουν οι αναφέροντες έχουν ήδη εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον Εσωτερικό του Κανονισμό.

Η πρόταση αφορά την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού 
στην αγορά, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της γεωργικής παραγωγής και τον πρώτο 
κρίκο στην αλυσίδα των τροφών και των ζωοτροφών.  Ο βασικός στόχος του προτεινόμενου 
κανονισμού είναι η διασφάλιση της ποιότητας, της ταυτότητας και της υγείας του φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά. 

Ένας επιπλέον βασικός στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι το να συμβάλει στη 
διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων. Παρά τους ισχυρισμούς που 
περιλαμβάνονται στην αναφορά, η πρόταση διευκολύνει τη διάθεση των παραδοσιακών 
ποικιλιών στην αγορά, ενισχύει την ανάπτυξη των ποικιλιών που καλλιεργούνται ειδικά για 
τη βιολογική γεωργία, επιτρέπει την εμπορία υλικού που δεν συμφωνεί με τον ορισμό μιας 
ποικιλίας (ετερογενές υλικό) και δημιουργεί ένα χώρο για υλικό εξειδικευμένης αγοράς με 
ελάχιστη ρυθμιστική παρέμβαση, μειώνοντας επιπλέον το κόστος και τη γραφειοκρατία για 
τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.


