13.4.2018

A8-0311/404

Ændringsforslag 404
Czesław Adam Siekierski
for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Betænkning
Martin Häusling
Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter
COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)

A8-0311/2015

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag
1a. tager Kommissionenserklæringer, der
er vedføjet som bilag til denne beslutning,
til efterretning;
Or. en

Til orientering har erklæringerne følgende ordlyd:

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Erklæring fra Kommissionen om tidsbegrænsede forsøg med økologiske sorter
Kommissionen erkender, at der er behov for at fastsætte betingelser for udvikling af
økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion.
Med henblik på fastsættelsen af kriterier for beskrivelse af karakteristika for "økologiske
sorter, der er egnet til økologisk produktion", samt definitionen af betingelserne for
produktion af "økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion", med henblik på
markedsføring, vil Kommissionen senest seks måneder efter datoen for denne forordnings
anvendelse foretage et midlertidigt forsøg.
Dette midlertidige forsøg vil opstille kriterier for beskrivelse af selvstændighed, ensartethed,
stabilitet og, hvor det er relevant, værdien med henblik på dyrkning og anvendelse af
økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion, og adressere de øvrige
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markedsføringsbetingelser, f.eks. mærkning og emballering. Disse betingelser og kriterier vil
tage hensyn til det økologiske landbrugs specifikke behov og formål såsom forbedring af den
genetiske mangfoldighed, sygdomsresistens og tilpasning til jord- og klimaforhold. Der vil
blive udarbejdet årlige rapporter for at overvåge det midlertidige forsøg.
Inden for rammerne af et sådant forsøg, som skal have en løbetid på syv år og omfatte
tilstrækkelige mængder, kan medlemsstaterne fritages fra visse forpligtelser i henhold til
direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EØF,
2002/56/EØF, 2002/57/EØF, 2008/72/EØF og 2008/90/EF.
Kommissionen vil vurdere resultaterne af dette forsøg med henblik på at foreslå en ændring
af kravene i den horisontale lovgivning om markedsføring af frø og andet
planteformeringsmateriale til karakteristika for "økologiske sorter, der er egnet til økologisk
produktion".
Erklæring fra Kommissionen vedrørende artikel 55
Kommissionen understreger, at det er i modstrid med ordlyden og ånden i forordning
182/2011 (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13) at gøre systematisk brug af artikel 5, stk. 4, andet
afsnit, litra b). Anvendes denne bestemmelse, skal det ske ud fra et specifikt behov for at
fravige den principielle regel, som er, at Kommissionen kan vedtage et udkast til en
gennemførelsesretsakt, hvis der ikke afgives en udtalelse. Da artikel 5, stk. 4, fastlægger en
undtagelse fra den generelle regel, kan anvendelsen af andet afsnit, litra b), ikke bare anses for
at være en "skønsbeføjelse" for lovgiver, men skal derimod fortolkes restriktivt og derfor
begrundes.
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