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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a. atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, 

pridėtus prie šios rezoliucijos; 

Or. en 

Informacijos tikslais pareiškimų tekstas: 

 

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI 

 

Komisijos pareiškimas dėl laikinų eksperimentų su ekologiškomis veislėmis 

 

Komisija pripažįsta, kad būtina nustatyti sąlygas, kuriomis išvedamos ekologinei gamybai 

tinkamos ekologiškos veislės. 

Siekdama nustatyti „ekologinei gamybai tinkamų ekologiškų veislių“ savybių apibūdinimo 

kriterijus ir sąlygas, kuriomis gali būti auginamos parduoti skirtos „ekologinei gamybai 

tinkamos ekologiškos veislės“, Komisija ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio reglamento 

taikymo datos surengs laikiną eksperimentą. 

Atliekant šį laikiną eksperimentą bus nustatyti ekologinei gamybai tinkamų ekologiškų veislių 

išskirtinumo, vienodumo, stabilumo ir, jei taikytina, ūkinio vertingumo bei naudojimo 

apibūdinimo kriterijai ir nustatytos kitos pardavimo sąlygos (pvz., ženklinimo ir pakavimo). 

Nustatant šias sąlygas ir kriterijus bus atsižvelgiama į konkrečius ekologinio ūkininkavimo 
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poreikius ir tikslus, tokius kaip genetinės įvairovės didinimas, atsparumas ligoms ir 

prisitaikymas prie dirvožemio ir klimato sąlygų. Kad būtų galima stebėti laikino eksperimento 

eigą, bus rengiamos metinės ataskaitos. 

Šis eksperimentas truks septynerius metus ir jam atlikti bus numatytas pakankamas 

atitinkamos medžiagos kiekis. Jam vykstant valstybės narės gali būti atleistos nuo tam tikrų 

įpareigojimų, nustatytų Direktyva 66/401/EEB, Direktyva 66/402/EEB, Direktyva 

68/193/EEB, Direktyva 2002/53/EB, Direktyva 2002/54/EB, Direktyva 2002/55/EEB, 

Direktyva 2002/56/EEB, Direktyva 2002/57/EEB, Direktyva 2008/72/EEB ir Direktyva 

2008/90/EB. 

 Komisija įvertins šio eksperimento rezultatus, kad galėtų pasiūlyti horizontaliųjų teisės aktų 

dėl prekybos sėkla ir kita augalų dauginamąja medžiaga reikalavimus suderinti su „ekologinei 

gamybai tinkamų ekologiškų veislių“ savybėmis. 

Komisijos pareiškimas dėl 55 straipsnio 

Komisija pabrėžia, kad nuolatinis 5 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punkto taikymas 

pagal formą ir turinį prieštarauja Reglamentui Nr.182/2011 (OL L 55, 2011 2 28, p. 13). Šią 

nuostatą reikia taikyti tik esant konkrečiai būtinybei nukrypti nuo pagrindinio principo, pagal 

kurį Komisija gali priimti įgyvendinimo akto projektą, kai nuomonė nepateikiama. Kadangi 

tai yra 5 straipsnio 4 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės išimtis, antros pastraipos b punkto 

taikymo negalima vertinti tiesiog kaip teisės aktų leidėjo „veiksmų laisvės“, nes minėto 

punkto aiškinimas turi būti ribotas ir pagrįstas. 

 

 

 


