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V., over de hervorming van EU-wetgeving inzake teeltmateriaal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster dringt erop aan om in plaats van de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
aan te wijzen als commissie die verantwoordelijk is voor het bestuderen van het voorstel voor 
een verordening betreffende teeltmateriaal (COM(2013) 262). Indienster voert verder aan dat, 
indien dit voorstel ongewijzigd wordt goedgekeurd, dit de weg zou effenen voor de 
chemische industrie en het einde zou betekenen van de biologische landbouw. Volgens haar 
zou dit leiden tot een verlies aan soorten, een geringere biodiversiteit en een drastische 
toename van de administratieve rompslomp voor kleine landbouwproducenten die vele 
verschillende gewassen telen. Daarnaast zouden geoctrooieerde en biotechnologische planten, 
waarvan niet duidelijk is of hun zaad kan worden gebruikt, de markt bereiken. Tot slot stelt 
indienster dat het voorstel, hoewel de Europese Commissie beweert dat het is bedoeld om 
twaalf verschillende richtlijnen te stroomlijnen, uiteindelijk zal leiden tot meer bureaucratie, 
omdat tal van nieuwe secundaire wetten zullen moeten worden vastgesteld. Hierdoor zal het 
systeem minder transparant worden en zullen lobbyisten de belangen van de agro-industrie 
gemakkelijker kunnen doordrukken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op on 28 februari  2014.
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De kwestie die indiener aan de orde stelt is door het Europees Parlement overeenkomstig 
diens Reglement behandeld. 

Het voorstel betreft de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal, een 
elementaire productiefactor voor de landbouw en de eerste schakel in de voedsel- en 
voederketen. Het belangrijkste doel van de voorgestelde verordening is de kwaliteit, 
raszuiverheid en gezondheid van het teeltmateriaal op de markt te waarborgen.  

Een bijkomend doel van de voorgestelde verordening is een bijdrage te leveren aan het 
behoud en duurzaam gebruik van plantgenetische hulpbronnen. Anders dan in het 
verzoekschrift wordt gesteld zal het voorstel de markttoegang vergemakkelijken voor 
traditionele soorten,  de ontwikkeling steunen van soorten die specifiek voor de organische 
landbouw worden geteeld, de verhandeling mogelijk maken van materiaal dat niet aan de 
definitie van een bepaalde soort beantwoordt (heterogeen materiaal), ruimte scheppen voor 
marktniche-materiaal met een minimale regulering, en bovendien de kosten en bureaucratie 
terugdringen ten behoeve van KMO's en micro-ondernemingen.


