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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0805/2013, ktorú predkladá Susanne Gura, nemecká štátna občianka, 
za Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V., o reforme právnych 
predpisov EÚ týkajúcich sa množiteľského materiálu

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície odporúča, aby Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín bol vymenovaný za gestorský výbor zodpovedný za prerokovanie 
návrhu nariadenia o množiteľskom materiáli (COM(2013)0262) namiesto Výboru 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Predkladateľka petície ďalej tvrdí, že ak by sa tento 
návrh prijal v nezmenenom znení, otvorili by sa tým dvere pre chemický priemysel, kým 
dvere pre ekologické poľnohospodárstvo by sa zatvorili. To by podľa nej viedlo k strate 
druhov, zníženiu biodiverzity a výraznému nárastu administratívnej záťaže pre malé 
poľnohospodárske subjekty, ktoré pestujú množstvo rozličných plodín. Navyše by sa na trh 
dostali patentované a biotechnologické rastliny, pri ktorých nie je jasné, či sa ich osivo môže 
používať. Na záver predkladateľka petície vyhlasuje, že hoci Európska komisia tvrdí, že návrh 
má zefektívniť 12 rozličných smerníc, nakoniec povedie k zvýšeniu byrokracie, pretože sa 
bude musieť vypracovať množstvo nových sekundárnych nariadení. Tým sa zníži 
transparentnosť systému a lobistom sa zjednoduší presadzovanie záujmov agropriemyslu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 20. decembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

Otázkami, na ktoré poukázali predkladatelia petície, sa zaoberal Európsky parlament v súlade 
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s rokovacím poriadkom.

Návrh sa týka produkcie a sprístupňovania na trhu rastlinného rozmnožovacieho materiálu, 
ktorý predstavuje základný vstup poľnohospodárskej produkcie a prvý článok v potravinovom 
a krmivovom reťazci. Hlavným cieľom navrhovaného nariadenia je zabezpečiť kvalitu, 
pravosť a zdravie rastlinného rozmnožovacieho materiálu na trhu.

Ďalším ústredným cieľom navrhovaného nariadenia je prispieť k zachovaniu a udržateľnému 
využívaniu rastlinných genetických zdrojov. Na rozdiel od tvrdení v petícii návrh uľahčuje 
prístup tradičných odrôd na trh, podporuje vývoj odrôd pestovaných špeciálne pre organické 
poľnohospodárstvo, umožňuje obchodovanie s odrodami, ktoré nespadajú do popisu odrôd 
(heterogénny materiál), vytvára priestor pre materiál zastupujúci okrajový segment trhu 
podliehajúci minimálnym regulačným požiadavkám a navyše znižuje náklady a byrokraciu 
pre malé a stredné podniky a pre mikropodniky.


