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28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0805/2013, którą złożyła Susanne Gura (Niemcy), w imieniu 
„Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V.”, w sprawie reformy 
przepisów UE odnośnie do materiału rozmnożeniowego

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zaleca, aby Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności została wyznaczona jako komisja odpowiedzialna za 
rozpatrzenie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie materiału rozmnożeniowego 
(COM(2013)0262) zamiast Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Składająca petycję twierdzi 
ponadto, że jeżeli wniosek zostanie przyjęty w niezmienionej formie, stworzy możliwości dla 
przemysłu chemicznego i jednocześnie ograniczy możliwości w zakresie rolnictwa 
ekologicznego. Według składającej petycję, doprowadzi to do utraty gatunków, ograniczenia 
bioróżnorodności oraz drastycznego zwiększenia obciążeń administracyjnych dla małych 
producentów rolnych, którzy zajmują się wieloma różnymi uprawami. Ponadto na rynek trafią 
rośliny opatentowane oraz biotechnologiczne, w stosunku do których nie jest jasne, czy 
można stosować ich nasiona czy też nie. Wreszcie składająca petycję uważa, że chociaż 
Komisja Europejska twierdzi, że wniosek ma na celu usprawnienie stosowania 12 różnych 
dyrektyw, uwzględnienie wniosku ostatecznie doprowadzi do zwiększenia biurokracji, ze 
względu na to, że konieczne będzie sporządzenie wielu nowych regulacji prawa wtórnego. 
Spowoduje to mniejszą przejrzystość systemu oraz ułatwi lobbystom podejmowanie działań 
związanych z interesami przemysłu rolnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 28 lutego 2014 r.

Parlament Europejski rozpatrzył kwestie poruszone przez składającą petycję zgodnie z 
Regulaminem PE.

Wniosek dotyczy produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin, podstawowego czynnika produkcji rolnej i pierwszego stopnia w łańcuchu 
żywienia ludzi i zwierząt. Głównym celem wniosku w sprawie rozporządzenia jest 
zagwarantowanie wysokiej jakości, tożsamości i dobrego zdrowia materiału przeznaczonego 
do reprodukcji roślin znajdującego się na rynku. 

Dodatkowym głównym celem wniosku w sprawie rozporządzenia jest przyczynienie się do 
zachowania genowych zasobów roślin i zrównoważonego wykorzystania tych zasobów. 
W przeciwieństwie do twierdzeń zawartych w petycji, wniosek ułatwi dostęp do tradycyjnych 
odmian na rynku, wesprze rozwój odmian uprawianych specjalnie do celów rolnictwa 
ekologicznego, umożliwi wprowadzanie do obrotu materiału niezgodnego z definicją 
odmiany (materiału niejednorodnego), utworzy przestrzeń dla materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin na rynku niszowym, który będzie podlegał minimalnym regulacjom, a 
ponadto zmniejszy biurokrację i koszty ponoszone przez MŚP i mikroprzedsiębiorstwa. 


