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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0805/2013 imressqa minn Susanne Gura, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e.V.,
dwar ir-riforma tal-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-materjal ta’ 
propagazzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrakkomanda li l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel jinħatar minflok il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali bħala l-kumitat 
responsabbli għall-kunsiderazzjoni tal-proposta għal regolament dwar il-materjal ta’ 
propogazzjoni (COM(2013) 262). Il-petizzjonanta tkompli targumenta li, jekk din il-proposta 
tkun adottata mingħajr l-ebda tibdil, din tkun qed tiftaħ il-bibien għall-industrija tal-kimika 
waqt li tagħlaq il-bibien għall-agrikoltura organika. Skont hi, dan jirriżulta f’telf ta’ speċijiet, 
bijodiversità mnaqqsa u żieda drastika fil-piż amministrattiv għal produtturi agrikoli żgħar li 
jkabbru ħafna għelejjel differenti. Barra minn hekk, jaslu fis-suq pjanti privattivi u 
bijoteknoloġiċi, li għalihom mhuwiex ċar jekk iż-żerriegħa tagħhom tistax tintuża jew le. Fl-
aħħar, il-petizzjonanta targumenta li, għalkemm il-Kummissjoni Ewropea tiddikjara li l-
proposta hija maħsuba biex tissimplifika 12-il direttiva differenti, din il-proposta fl-aħħar 
mill-aħħar sa twassal għal aktar burokrazija minħabba li jkunu jridu jiġu stabbiliti ħafna 
regolamenti sekondarji ġodda. Dan jagħmel is-sistema inqas trasparenti u jkun eħfef għal-
lobbyists biex jimbuttaw l-interessi tal-agroindustrija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-20 ta' Diċembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2013
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Il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanti ġew indirizzati mill-Parlament Ewropew bi qbil 
mar-Regoli ta' Proċedura tiegħu.

Il-proposta tikkonċerna l-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq tal-materjal riproduttiv tal-
pjanti, li huwa l-bażi tal-produzzjoni agrikola u l-ewwel konnessjoni fil-katina tal-ikel u tal-
għalf. L-objettiv ewlieni tar-Regolament propost huwa li jkunu ggarantiti l-kwalità, l-identità 
u s-saħħa tal-materjal riproduttiv tal-pjanti fis-suq. 

Objettiv ċentrali addizzjonali tar-Regolament propost huwa li jikkontribwixxi għall-
preservazzjoni u l-użu sostenibbli ta' riżorsi ġenetiċi tal-pjanti. Kuntrarju għad-
dikjarazzjonijiet fil-petizzjoni, il-proposta tiffaċilita l-aċċess ta' varjetajiet tradizzjonali għas-
suq, tappoġġja l-iżvilupp ta' varjetajiet imkabbra speċifikament għall-agrikoltura organika, 
tippermetti l-marketing ta' materjal li mhuwiex konformi mad-definizzjoni ta' varjetà (materjal 
eteroġenu), toħloq spazju għal materjal ta' suq niċċa b'regolamentazzjoni minima u tnaqqas 
ukoll l-ispejjeż u l-burokrazija għall-SMEs u l-mikroimpriżi.


