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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)
Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda
1a. Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet talKummissjoni annessi ma' din irriżoluzzjoni;
Or. en

Għal skopijiet ta' informazzjoni, it-test tad-dikjarazzjonijiet huwa kif ġej:

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI
Id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-esperimenti temporanji għal varjetajiet
organiċi
Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-mod li
bih il-varjetajiet organiċi xierqa għall-produzzjoni organika għandhom jiġu żviluppati.
Għall-fini li jiġu stabbiliti kriterji għad-deskrizzjoni tal-karatteristiċi ta' "varjetajiet organiċi
xierqa għall-produzzjoni organika", kif ukoll li jiġu definiti l-kundizzjonijiet li jirregolaw ilmod li bih "il-varjetajiet organiċi xierqa għall-produzzjoni organika" jistgħu jiġu prodotti biex
jiġu kkummerċjati, il-Kummissjoni se torganizza esperiment temporanju mhux aktar tard
minn 6 xhur wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Dan l-esperiment temporanju se jistabbilixxi kriterji għad-deskrizzjoni tad-distintività, luniformità, l-istabbiltà, u, fejn applikabbli, il-valur għall-koltivazzjoni u l-użu tal-varjetajiet
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organiċi xierqa għall-produzzjoni organika u jindirizza kondizzjonijiet oħra tal-kummerċ,
bħat-tikkettar u l-imballaġġ. Dawn il-kondizzjonijiet u l-kriterji ser jikkunsidraw il-ħtiġijiet u
l-għanijiet speċifiċi ta' agrikoltura organika bħat-titjib fid-diversità ġenetika, ir-reżistenza
għall-mard u l-adattament għal kondizzjonijiet tal-ħamrija u tal-klima. Ser isiru rapporti
annwali sabiex jissorveljaw il-progress tal-esperiment temporanju.
Fil-qafas ta' dan it-tip ta' esperiment, li għandu jkollu mandat ta' seba' snin u jipprevedi
kwantitajiet suffiċjenti, l-Istati Membri jistgħu jiġu rilaxxati minn ċertu obbligi mniżżla fidDirettiva 66/401/KEE, id-Direttiva 66/402/KEE, id-Direttiva 68/193/KEE, idDirettiva 2002/53/KE, id-Direttiva 2002/54/KE, id-Direttiva 2002/55/KEE, idDirettiva 2002/56/KEE, id-Direttiva 2002/57/KEE, id-Direttiva 2008/72/KEE u dDirettiva 2008/90/CE.
Il-Kummissjoni ser tivvaluta l-eżitu ta' dan l-esperiment bil-ħsieb li tipproponi l-emenda tarrekwiżiti tal-leġiżlazzjoni orizzontali dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' żrieragħ u materjal
riproduttiv ieħor tal-pjanti għall-karatteristiċi tal-"varjetajiet organiċi xierqa għall-produzzjoni
organika".
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 55
Il-Kummissjoni ssostni li l-invokazzjoni tal-Artikolu 5 § 4, subparagrafu 2, punt (b) b'mod
sistematiku tmur kontra l-kliem u t-tifsira tar-Regolament 182/2011 (ĠU L 55, 28.2.2011,
p. 13) . Wieħed għandu jirrikorri għal din id-dispożizzjoni f'każ li jkollu bżonn jiddevja, għal
raġuni speċifika, mir-regola ta' prinċipju, li hija li l-Kummissjoni tista' tadotta abbozz ta' att ta'
implimentazzjoni meta ma tingħata l-ebda opinjoni dwar xi ħaġa. Meta wieħed iqis li din hija
eċċezzjoni għar-regola ġenerali stabbilita bl-Artikolu 5 § 4, ir-rikors għas-subparagrafu 2,
punt (b) ma jistax jidher sempliċiment bħala "setgħa diskrezzjonali" tal-Leġiżlatur, iżda
għandu jiġi interpretat b'mod ristrett u għaldaqstant għandu jiġi ġustifikat.
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