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Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V., privind reforma legislației 
UE referitoare la materialul săditor

1. Rezumatul petiției

Petiționara recomandă desemnarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară drept comisie în fond pentru examinarea propunerii de regulament privind 
materialul de reproducere a plantelor (COM(2013)262) în locul Comisiei pentru agricultură și 
dezvoltare rurală. Petiționara susține în continuare că, dacă această propunere se adoptă în 
forma nemodificată, ar fi favorizată industria chimică în dauna agriculturii ecologice. Potrivit 
spuselor sale, acest demers ar genera o pierdere a speciilor, biodiversitate redusă și o creștere 
drastică a sarcinii administrative pentru micii agricultori care cultivă mai multe culturi 
diferite. În plus, ar ajunge pe piață plante brevetate și biotehnologice, în cazul cărora nu se 
poate afirma clar dacă semințele acestora pot fi utilizate sau nu. În fine, petiționara afirmă că, 
deși Comisia Europeană susține că propunerea vizează raționalizarea a 12 directive diferite, 
propunerea va genera în cele din urmă mai multă birocrație, deoarece va fi necesară 
elaborarea a numeroase regulamente secundare noi, ceea ce va reduce transparența sistemului 
și va facilita promovarea agroindustriei de către grupurile de interese.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Problema semnalată de petiționară a fost abordată de Parlamentul European în conformitate 
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cu regulamentul său de procedură. 

Propunerea se referă la producerea și la punerea la dispoziție pe piață a materialului de 
reproducere a plantelor, o sursă de bază pentru producția agricolă, precum și primul element 
din lanțul alimentar și furajer. Obiectivul principal al regulamentului propus este de a garanta 
pe piață calitatea, identitatea și sănătatea materialului de reproducere a plantelor. 

Un obiectiv important suplimentar al regulamentului propus este de a contribui la conservarea 
și utilizarea sustenabilă a resurselor genetice vegetale. Contrar afirmațiilor din petiție, 
propunerea facilitează accesul pe piață a soiurilor tradiționale, sprijină dezvoltarea soiurilor 
special cultivate pentru agricultura ecologică, permite comercializarea materialului care nu se 
încadrează în definiția unui soi (material eterogen), face loc pe piață pentru materiale de nișă 
cu o reglementare minimă și, în plus, reduce costurile și birocrația pentru IMM-uri și 
microîntreprinderi.


