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Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Senatului pentru opinia sa cuprinzând observaţii detaliate şi sugestii cu 
privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor 
{COM(2013) 262 final}. 

De asemenea, Comisia salută constatarea Senatului potrivit căreia propunerea respectă 
principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, astfel cum sunt definite la articolul 5 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). în continuare, se aduc precizări cu 
privire la unele aspecte subliniate de opinie: 

Scutirea microîntreprinderilor de la viata taxelor de înregistrare 

Scutirea microîntreprinderilor de la plata taxelor pentru controalele oficiale şi pentru 
înregistrarea soiurilor, precum şi de la anumite cerinţe în cazul materialului pentru piaţa de 
nişă, este conformă cu politica generală a Uniunii de sprijinire a întreprinderilor respective, 
având în vedere dimensiunea lor deosebit de redusă. In special, derogările în privinţa 
materialului pentru piaţa de nişă au obiectivul de a ajuta microîntreprinderile să producă şi 
să comercializeze material care aparţine unor soiuri neînregistrate. Comisia consideră că 
este preferabil ca derogările privind microîntreprinderile să fie stabilite la nivelul Uniunii, 
pentru a garanta că toate întreprinderile respective beneficiază de aceleaşi avantaje şi pentru 
a asigura condiţii competitive egale în cadrul întregii pieţe interne. 

în plus, dacă anumiţi operatori profesionişti, inclusiv microîntreprinderile, nu vor fi în 
măsură să efectueze certificarea sau testele pentru înregistrarea soiurilor, aceste sarcini vor 
fi îndeplinite de autorităţile competente [a se vedea articolul 22 litera (b) şi articolul 71 
alineatul (3) ]. In aceste cazuri, microîntreprinderile vor fi scutite de plata taxelor respective. 

Registrele operatorilor profesionişti 

Unificarea diferitor registre în cadrul unui registru unic pentru operatorii profesionişti din 
sectorul plantelor, produselor vegetale şi materialului de reproducere a plantelor care intră 
sub incidenţa propunerilor Comisiei vizează reducerea sarcinii administrative. Acest lucru 
este valabil atât pentru autorităţile competente, cât şi pentru operatorii în cauză. Astfel, 
autorităţile competente vor putea administra un registru unic, ceea ce va îmbunătăţi 
coordonarea şi eficienţa controalelor lor oficiale. în plus, operatorii profesionişti vor 
îndeplini o procedură administrativă unică pentru a se înregistra şi a plăti taxele respective. 
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Procedura unificării ar implica fuzionarea registrelor existente până la momentul în care se 
va aplica noul regim. Este un efort care merită făcut pentru a se obţine rezultatul fined, care 
ar asigura un cadru mai simplu şi mai clar pentru înregistrarea operatorilor. 

Limba de redactare a etichetei oficiale 

Ţinând cont de normele şi practicile existente, propunerea prevede ca eticheta să fie 
redactată în una dintre limbile oficiale ale Uniunii. Această prevedere are obiectivul de a 
respecta egalitatea dintre toate limbile oficiale ale Uniunii şi de a permite operatorilor 
profesionişti să utilizeze o limbă la alegerea lor, inclusiv limba potenţialilor clienţi. Comisia 
este dispusă să examineze în continuare opţiunile disponibile, care vor fi discutate cu 
Parlamentul European şi cu Consiliul. 

Autorizarea operatorilor profesionişti să efectuez.e certificarea 

Conform propunerii, operatorii profesionişti ar avea nevoie de o autorizaţie specifică pentru 
a efectua o astfel de certificare (a se vedea articolul 23). Autorizaţia respectivă este acordată 
numai după confirmarea faptului că operatorul este în măsură să îndeplinească toate 
cerinţele pentru a efectua certificarea în conformitate cu prevederile propunerii. Cerinţele 
privind autorizarea ar putea fi completate prin intermediul unui act delegat. Sugestia 
Senatului privind sistemul de management al calităţii (ISO 9001) ar putea fi examinată în 
cursul discuţiilor cu Parlamentul European şi cu Consiliul şi/sau în cursul adoptării actului 
delegat aferent. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund observaţiilor şi preocupărilor Senatului şi 
aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš Sefčovič 
Vicepreşedinte 


