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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja rekomenduoja svarstant pasiūlymą dėl reglamento dėl dauginamosios 
medžiagos (COM(2013) 0262) atsakingu komitetu paskirti ne Žemės ūkio ir kaimo plėtros, o 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą. Peticijos pateikėja taip pat teigia, 
kad patvirtinus šį pasiūlymą be pakeitimų bus sudarytos sąlygos plėtoti chemijos pramonę, 
tačiau ekologinis ūkininkavimas neteks tokios galimybės. Pasak peticijos pateikėjos, dėl to 
būtų prarastos tam tikros rūšys, sumažėtų biologinė įvairovė ir labai padidėtų smulkiems 
žemės ūkio produktų gamintojams, auginantiems daug įvairių kultūrų, tenkanti administracinė 
našta. Be to, į rinką patektų patentuoti ir biotechnologiniai augalai, nors neaišku, ar galima 
naudoti jų sėklas. Galiausiai peticijos pateikėja teigia, kad, nors Europos Komisija tvirtina, 
jog šiuo pasiūlymu siekiama supaprastinti dvylika skirtingų direktyvų, dėl jo galiausiai atsiras 
daugiau biurokratijos, nes reikės parengti daug antrinės teisės aktų. Dėl to sistema taps mažiau 
skaidri, o lobistai galės paprasčiau propaguoti žemės ūkio pramonės interesus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjos iškeltus klausimus Europos Parlamentas sprendė pagal Darbo tvarkos 
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taisykles.

Pasiūlymas susijęs su augalų dauginamosios medžiagos, kuri yra žemės ūkio gamybos 
pagrindas ir pirma maisto ir pašarų grandinės sąsaja, auginimu ir tiekimu rinkai. Pagrindinis 
siūlomo reglamento tikslas – užtikrinti augalų dauginamosios medžiagos rinkoje kokybę, 
tapatumą ir sveikatą. 

Dar vienas siūlomo reglamento pagrindinis tikslas – prisidėti prie augalų genetinių išteklių 
išsaugojimo ir tvaraus naudojimo. Priešingai, nei teigiama peticijoje, pasiūlymu sudaromos 
palankesnės sąlygos tradicinių veislių patekimui į rinką, remiamas veislių, specialiai 
auginamų ekologiniam žemės ūkiui, plėtojimas, leidžiama į rinką tiekti medžiagą, kuri 
neatitinka veislės apibrėžties (heterogeninė medžiaga), sukuriama galimybė rinkos nišą 
užpildančiai medžiagai numatant minimalų reglamentavimą ir, be to, sumažinamos išlaidos ir 
biurokratija MVĮ ir labai mažoms įmonėms.“


