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Projeto de resolução legislativa Alteração 

  1-A. Toma conhecimento das declarações 

da Comissão anexas à presente resolução; 

Or. en 

Para conhecimento, o teor da declaração é o seguinte: 

 

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 

 

Declaração da Comissão sobre experiências temporárias com variedades biológicas  

A Comissão reconhece a necessidade de definir em que condições devem ser desenvolvidas 

as variedades biológicas adequadas à produção biológica. 

Para estabelecer os critérios relativos à descrição das características das «variedades 

biológicas adequadas à produção biológica» e as condições de produção das «variedades 

biológicas adequadas à produção biológica» para fins de comercialização, a Comissão 

organizará uma experiência temporária, a ter lugar o mais tardar 6 meses a contar da data de 

aplicação do presente regulamento. 

Esta experiência temporária definirá os critérios relativos à descrição da distinção, 

uniformidade, estabilidade e, se for o caso, valor agronómico e de utilização das variedades 

biológicas adequadas à produção biológica, bem como estabelecerá outras condições de 

comercialização como a rotulagem e a embalagem. Essas condições e critérios terão em conta 
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as necessidades e objetivos específicos da agricultura biológica, designadamente a promoção 

da diversidade genética, a resistência às doenças e a adaptação às condições edafoclimáticas. 

Esta experiência temporária será objeto de relatórios anuais sobre os avanços registados. 

No âmbito desta experiência, que terá uma duração de sete anos e prevê quantidades 

suficientes, os Estados-Membros podem ser dispensados do cumprimento de certas 

obrigações estabelecidas nas Diretivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 

2002/54/CE, 2002/55/CEE, 2002/56/CEE, 2002/57/CEE, 2008/72/CEE e 2008/90/CE. 

A Comissão avaliará os resultados desta experiência na perspetiva da apresentação de uma 

proposta de alteração dos requisitos estabelecidos na legislação horizontal em matéria de 

comercialização de sementes e outros materiais de reprodução vegetal à luz das características 

das «variedades biológicas adequadas à produção biológica».  
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Declaração da Comissão sobre o artigo 55.º 

A Comissão sublinha que é contrário à letra e ao espírito do Regulamento (UE) n.º 182/2011 

(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13) invocar de forma sistemática o artigo 5.º, n.º 4, segundo 

parágrafo, alínea b). O recurso a esta disposição deve responder a uma necessidade específica 

de afastamento da regra de princípio segundo a qual a Comissão pode adotar um projeto de 

ato de execução quando não tenha sido emitido um parecer. Uma vez que constitui uma 

exceção à regra geral estabelecida pelo artigo 5.º, n.º 4, o recurso ao segundo parágrafo, alínea 

b), não pode ser visto simplesmente como um «poder discricionário» do legislador, devendo 

antes ser interpretado de forma restritiva e, por conseguinte, ser fundamentado. 

 


