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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 

podeželja, naj zavrne predlog Komisije za uredbo o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega 

materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu predvsem iz naslednjih razlogov: 

 

 Pristop „ena rešitev za vse“ 

 

Rastlinski razmnoževalni material ta čas zaradi njegove izredne raznolikosti ureja 12 direktiv, 

zaradi česar je mogoče zakonodajo prilagoditi vsakemu posameznemu primeru. Tako obstaja 

tveganje, da pristop „ene rešitve za vse“ ne bo ustrezal različnim zahtevam obstoječega 

rastlinskega razmnoževalnega materiala ter potrebam izvajalcev, potrošnikov in pristojnih 

organov.  Na predhodnih posvetovanjih pred oblikovanjem zakonodajnega predloga so 

zadevni sektorji in države članice na splošno izrazili zadovoljstvo z veljavno zakonodajno 

strukturo, čeprav so pokazali odprtost za morebitno revizijo glede na potrebe. S predlogom za 

združitev vseh sedanjih direktiv v en sam zakonodajni akt Komisija torej ne odgovarja na 

posebno zahtevo zainteresiranih strani.  

 

 Delegirani in izvedbeni akti 

 

Ker predlog predvideva precejšnje število delegiranih in izvedbenih aktov, bo zelo težko 

ustrezno ovrednotiti učinek uredbe v prihodnje.  

 

 Področje uporabe 

 

Predlog vključuje tudi gozdni razmnoževalni material, ki ga trenutno ureja Direktiva Sveta 

1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala. Poleg 

tega, da je ta specifični sektor že vključen v zakonodajo EU, tudi ni jasno povezan z varnostjo 

hrane, kar je bil eden glavnih argumentov, ki ga je pri predstavitvi tega svežnja maja 2013 

navedla Komisija.  

 

Člani Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane so v preteklih razpravah izrazili 

vprašanja glede rastlinskega razmnoževalnega materiala za okrasne namene in 

razmnoževalnega materiala, namenjenega prodaji ljubiteljskim vrtnarjem, slabe kakovosti 

ocene učinka, ki jo je pripravila Komisija, razširjenega mandata Urada Skupnosti za rastlinske 

sorte, nejasnih opredelitev in nepotrebnega upravnega bremena za države članice in izvajalce 

(kar lahko vodi do manjše izbire in preglednosti za potrošnike). Navsezadnje pa so številne 

države članice poudarile, da mora zakonodaja EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu 

omogočati in spodbujati ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu in vrtnarstvu.    

 

****** 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 

podeželja kot pristojni odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije. 
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