
RR\1019592LT.doc PE514.766v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Plenarinio posėdžio dokumentas

A7-0112/2014

14.2.2014

***I
PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų 
dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (Augalų dauginamosios 
medžiagos teisės aktas)
(COM(2013) 0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Sergio Paolo Francesco Silvestris



PE514.766v02-00 2/9 RR\1019592LT.doc

LT

PR_COD_1rej

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios 
medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas)
(COM(2013) 0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0262),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0121/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Austrijos Federalinės Tarybos ir Nyderlandų Atstovų Rūmų pagal 
Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas 
nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas 
neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0112/2014),

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują pasiūlymą;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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 APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO 
NUOMONĖ

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios 
medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas)
(COM(2013) 0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

Nuomonės referentė: Pilar Ayuso

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komitetą atmesti Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl augalų dauginamosios 
medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai, visų pirma, dėl žiū priežasčių:

 Vienas visiems tinkamas požiūris

Dėl didelės įvairovės augalų dauginamoji medžiaga šiuo matu reglamentuojama 12 direktyvų, 
todėl teisės aktai gali būti pritaikyti kiekvienam konkrečiam atvejui. Todėl esama pavojaus, 
kad vienas visiems tinkamas požiūris neatitiks skirtingų augalų dauginamajai medžiagai 
taikomų reikalavimų ir veiklos vykdytojų, vartotojų ir kompetentingų institucijų poreikių. Be 
to, per konsultacijas, vykdytas prieš rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto, tiek atitinkamų sektorių atstovai, tiek valstybės narės laikėsi nuomonės, kad apskritai yra 
patenkinti galiojančių teisės aktų struktūra, nors sutiko su tuo, kad tinkamu laiku būtų atliktas 
persvarstymas. Galiojančių direktyvų sujungimas į vieną teisės aktą, kaip siūlo Komisija, 
neatitinka konkretaus suinteresuotųjų šalių pageidavimo. 

 Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

Kadangi pasiūlyme numatytas didelis skaičius deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, labai 
sudėtinga deramai įvertinti būsimą šio reglamento poveikį. 

 Taikymo sritis

Pasiūlymas taip pat apima miško dauginamąją medžiagą, kurią šiuo metu reglamentuoja 
1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja 
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medžiaga. Be to, kad šiam specifiniam sektoriui jau yra taikomi ES teisės aktai, nėra jokios 
sąsajos su maisto sauga (tai buvo pagrindinis Komisijos argumentas pristatant teisės aktų 
rinkinį 2013 m. gegužės mėn.). 

Ankstesnėse diskusijose Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariai taip 
pat išreiškė susirūpinimą dėl dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos ir 
dauginamosios medžiagos, skirtos parduoti namų ūkių sodininkams, prastos Komisijos atlikto 
poveikio vertinimo kokybės, Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) kompetencijos 
išplėtimo, neaiškių apibrėžčių ir valstybėms narėms ir veiklos vykdytojams užkraunamos 
nereikalingos administracinės naštos (dėl kurios gali sumažėti pasirinkimas ir skaidrumas 
vartotojams). Pagaliau daugelis narių pabrėžė, jog ES teisės aktai dėl augalų dauginamosios 
medžiagos turi sudaryti palankias sąlygas ir skatinti išlaikyti biologinę įvairovę žemės ūkyje ir 
sodininkystėje.   

******

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą pasiūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.
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