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Διαδικασία διαβούλευσης
Διαδικασία έγκρισης
Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)
Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες
Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.
Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου
Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά
(κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο (COM(2013)0262),
– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0121/2013),
– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το αυστριακό
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και την Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης
δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων (A7-0112/2014),
1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·
2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα πρόταση·
3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο,
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά
(κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pilar Ayuso

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να απορρίψει την πρόταση κανονισμού της
Επιτροπής για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην
αγορά, για τους εξής, κυρίως, λόγους:


Προσέγγιση "ενιαίου τύπου"

Λόγω της τεράστιας ποικιλία του, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ρυθμίζεται σήμερα από 12
οδηγίες, ώστε η νομοθεσία να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
Επομένως υπάρχει κίνδυνος η ενιαία προσέγγιση να μην ανταποκρίνεται στις διάφορες
απαιτήσεις που υπαγορεύουν το υφιστάμενο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και οι ανάγκες των
φορέων εκμετάλλευσης, των καταναλωτών και των αρμόδιων αρχών. Επιπλέον, κατά τις
διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την εκπόνηση της νομοθετικής πρότασης, τόσο
οι εμπλεκόμενοι φορείς όσο και τα κράτη μέλη εξέφρασαν τη γνώμη ότι η υφιστάμενη
νομοθετική δομή ήταν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική, παρ' όλον ότι δεν είχαν
αντιρρήσεις για αναθεώρησή της, εφόσον χρειαζόταν. Η Επιτροπή, προτείνοντας την
ενοποίηση των ισχυουσών οδηγιών σε μία μόνο νομοθετική πράξη δεν ανταποκρίνεται,
επομένως, σε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα των ενδιαφερόμενων μερών.


Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις

Λόγω του σημαντικού αριθμού κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που
προβλέπει η πρόταση, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί σωστά ο αντίκτυπος που θα έχει
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μελλοντικά ο κανονισμός.


Πεδίο εφαρμογής

Η πρόταση καλύπτει επίσης το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο σήμερα ρυθμίζεται
από την οδηγία 1999/105/EΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1999 περί εμπορίας του
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Πέραν του ότι αυτός ο συγκεκριμένος τομέας ήδη
καλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, δεν φαίνεται να έχει σχέση με την ασφάλεια των
τροφίμων (ενώ αυτό ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή κατά
την υποβολή της νομοθετικής δέσμης, τον Μάιο του 2013).
Σε προηγούμενες συζητήσεις, τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Ασφάλειας των Τροφίμων είχαν εκφράσει επίσης ανησυχίες σχετικά με το φυτικό
αναπαραγωγικό υλικό για καλλωπιστικούς σκοπούς και το πολλαπλασιαστικό υλικό που
προορίζεται για πώληση σε ιδιώτες παραγωγούς οπωροκηπευτικών, σχετικά με τη χαμηλή
ποιότητα της μελέτης αξιολόγησης αντικτύπου της Επιτροπής , σχετικά με τα διευρυμένα
καθήκοντα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών ((CPVO), για την αοριστία των
ορισμών και τις ανώφελες διοικητικές επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη και τους φορείς
εκμετάλλευσης που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα περιορισμένες δυνατότητες επιλογής και
λιγότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές. Τελικά, πολλά μέλη τόνισαν ότι η νομοθεσία της
ΕΕ σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας στη γεωργία και στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων
******
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.
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