
 

AM\1150945HU.docx  PE616.125v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.4.2018 A8-0311/404 

Módosítás  404 

Czesław Adam Siekierski 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0311/2015 

Martin Häusling 

Az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése 

COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 1a. tudomásul veszi az ezen 

állásfoglaláshoz csatolt bizottsági 

nyilatkozatokat; 

Or. en 

Tájékoztatásul, a nyilatkozatok szövege a következő: 

 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI 

 

A Bizottság nyilatkozata az ökológiai fajtákkal kapcsolatos ideiglenes kísérletekről  

A Bizottság elismeri, hogy meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek alapján az 

ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtákat ki kell fejleszteni. 

Az „ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták” jellemzőinek leírására vonatkozó 

kritériumok megállapítása, valamint az „ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták” 

forgalmazás érdekében történő termelésére vonatkozó feltételek meghatározása céljából a 

Bizottság legkésőbb e rendelet alkalmazásának kezdete után 6 hónappal ideiglenes kísérletet 

szervez. 

Ez az ideiglenes kísérlet kritériumokat határoz meg az ökológiai termelésre alkalmas 

ökológiai fajták megkülönböztethetőségének, egyneműségének, állandóságának és – adott 

esetben – termesztési és használati értékének leírásához, valamint hozzájárul egyéb 
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forgalmazási – például a címkézéssel és a csomagolással kapcsolatos – feltételek 

megállapításához. Ezek a feltételek és kritériumok figyelembe veszik az ökológiai 

gazdálkodás sajátos igényeit és céljait, mint például a genetikai sokféleség, a betegségekkel 

szembeni ellenállás, valamint a talaj- és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás 

fokozását. Az ideiglenes kísérlet előrehaladásának nyomon követése érdekében éves 

jelentések készülnek majd. 

Egy ilyen kísérlet keretében, amelynek hét évig kell tartania, és amelyet elegendő mennyiség 

tekintetében kell megtervezni, a tagállamok mentesíthetők a 66/401/EGK irányelvben, a 

66/402/EGK irányelvben, a 68/193/EGK irányelvben, a 2002/53/EK irányelvben, a 

2002/54/EK irányelvben, a 2002/55/EGK irányelvben, a 2002/56/EGK irányelvben, a 

2002/57/EGK irányelvben, a 2008/72/EGK irányelvben és a 2008/90/EK irányelvben 

meghatározott bizonyos kötelezettségek alól. 

A Bizottság értékelni fogja e kísérlet eredményét azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen a 

vetőmagvak és egyéb növényi szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó horizontális 

jogszabály követelményeinek az „ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták” 

jellemzőivel kapcsolatos módosítására. 

A Bizottság nyilatkozata az 55. cikkre vonatkozóan 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az 5. cikk (4) bekezdése második albekezdésének b) pontjára 

történő rendszeres hivatkozás ellentétes a 182/2011/EU rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.) 

szellemével és szövegével. Ez a rendelkezés csak olyan esetekben alkalmazható, amikor 

sajátos helyzet indokolja a fő szabálytól – mely szerint a Bizottság elfogadhatja a végrehajtási 

jogi aktus tervezetét, ha a bizottság nem nyilvánított véleményt – való eltérést. Tekintettel 

arra, hogy a második albekezdés b) pontjára történő hivatkozás az 5. cikk (4) bekezdésében 

előírt általános szabály alóli kivételt jelent, a rendelkezésre való hivatkozás nem tartozhat 

egyszerűen a jogalkotó „mérlegelési jogkörébe”, hanem megszorító módon kell értelmezni, és 

ezért indokolásra szorul. 

 

 


