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Ændringsforslag 75
Pavel Poc, Matthias Groote, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Linda McAvan, Åsa 
Westlund, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Göran Färm

Forslag til forordning
Overskrift 0

Forslag til forkastelse

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget 
om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå, at Kommissionens 
forslag forkastes.

Or. en

Begrundelse

Den "one size fits all"-tilgang, som fremgår af den nuværende lovramme, opfylder hverken de 
forskellige krav, der gælder for det brede udvalg af planteformeringsmateriale, eller de 
behov, der kendetegner operatører, forbrugere og kompetente myndigheder. Kompleksiteten 
kan medføre unødvendige byrder for operatørerne og færre valgmuligheder og mindsket 
gennemsigtighed for forbrugerne. Det store antal delegerede retsakter udgør et andet 
element, som hindrer en behørig vurdering af konsekvenserne.

Ændringsforslag 76
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Overskrift 0

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget 
om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå forkastelse af 
Kommissionens forslag.

Or. de
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Begrundelse

Forslaget om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale forkastes i sin 
helhed. Hensigten med forslaget, nemlig at forenkle og harmonisere dette område, er 
mislykkedes. I stedet opstår der en uoverskuelig og urimelig administrativ byrde for 
medlemsstaterne, de berørte bedrifter og producenterne.

Ændringsforslag 77
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Overskrift 0

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om produktion og markedsføring af 
planteformeringsmateriale (lovgivning om 
planteformeringsmateriale)

om markedsføring af 
planteformeringsmateriale (lovgivning om 
planteformeringsmateriale)

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Begrundelse

Lovgivningens formål er tydeligvis markedsføring og ikke produktion af 
planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 78
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Overskrift 0

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget 
om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå, at Kommissionens 
forslag forkastes.
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Or. en

Ændringsforslag 79
Satu Hassi, Karin Kadenbach, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Overskrift 0

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om produktion og markedsføring af 
planteformeringsmateriale (lovgivning om 
planteformeringsmateriale)

om markedsføring af 
planteformeringsmateriale (lovgivning om 
planteformeringsmateriale)

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten).

Or. en

Begrundelse

I dag findes reglerne om frø i flere forskellige direktiver. En forordning ville fortsætte og 
forstærke de nuværende begrænsninger for produktion og markedsføring af traditionelle, 
regionale eller økologiske sorter og ville gøre det muligt for medlemsstaterne at lade mindre 
frøproducenter og -forædlere markedsføre frø uden om registrerings- og 
certificeringssystemet. Et direktiv vil skabe bedre muligheder for at stoppe den genetiske 
erosion af landbrugsarterne.

Ændringsforslag 80
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Overskrift 0

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til forkastelse
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EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTET forkaster 
Kommissionens forslag om produktion og 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale (lovgivning om 
planteformeringsmateriale)

om produktion og markedsføring af 
planteformeringsmateriale (lovgivning om 
planteformeringsmateriale)

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

Or. pt

Ændringsforslag 81
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Rådets direktiv 1999/105/EF af 22. 
december 1999 om markedsføring af 
forstligt formeringsmateriale6 ;

udgår

__________________
6 EUT L 11 af 15.1.2000, s. 17.

Or. de

Ændringsforslag 82
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Hovedformålet med de ovenfor nævnte 
direktiver er udvikling af en bæredygtig 
landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsproduktion. Med henblik på at 
sikre produktivitet er 
planteformeringsmaterialets sundhed,
kvalitet og diversitet af allerstørste 

(2) Hovedformålet med de ovenfor nævnte 
direktiver er udvikling af en bæredygtig 
landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsproduktion. Til dette formål 
regulerer direktiverne markedsføringen af 
planteformeringsmateriale beregnet til 
kommerciel anvendelse. Med henblik på at 



AM\1013313DA.doc 7/107 PE526.081v01-00

DA

betydning for landbrug, havebrug, 
fødevare- og fodersikring og økonomien 
generelt. For at opnå bæredygtighed bør 
der i lovgivningen desuden tages hensyn til 
behovet for at imødekomme forbrugernes 
forventninger, sikre produktionens 
tilpasning til mange forskellige landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsmæssige forhold, 
imødegå de udfordringer, som 
klimaændringerne stiller os over for, og 
fremme bevarelsen af biodiversitet i 
landbruget.

sikre produktivitet samt 
planteformeringsmateriale af en vis
kvalitet kan lovgivningen om 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale være nyttig for 
landbrug, havebrug, fødevare- og 
fodersikring og økonomien generelt. For at 
opnå bæredygtighed bør der i lovgivningen 
desuden tages hensyn til behovet for at 
imødekomme forbrugernes forventninger, 
sikre produktionens tilpasning til mange 
forskellige landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsmæssige forhold, imødegå de 
udfordringer, som klimaændringerne stiller 
os over for, og fremme bevarelsen af 
biodiversitet i landbruget.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningen sikrer ikke plantesundhed. Til dette formål findes der lovgivning om 
plantesundhed. Desuden er frø ikke en god vektor for skadelige organismer. Ex post-
kontroller fungerer udmærket i den eksisterende lovgivning, og der er ingen grund til at 
udvide dem. Desuden har den eksisterende lovgivning bidraget til at mindske biodiversiteten i 
landbruget. De nævnte direktiver kan ikke anses som direktiver, der sikrer 
planteformeringsmaterialets diversitet.

Ændringsforslag 83
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Hovedformålet med de ovenfor nævnte 
direktiver er udvikling af en bæredygtig 
landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsproduktion. Med henblik på at 
sikre produktivitet er 
planteformeringsmaterialets sundhed, 
kvalitet og diversitet af allerstørste 
betydning for landbrug, havebrug, 
fødevare- og fodersikring og økonomien 
generelt. For at opnå bæredygtighed bør 
der i lovgivningen desuden tages hensyn til 

(2) Hovedformålet med de ovenfor nævnte 
direktiver er udvikling af en bæredygtig 
landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsproduktion. For at opnå 
bæredygtighed bør der i lovgivningen 
desuden tages hensyn til behovet for at
imødekomme forbrugernes forventninger, 
sikre produktionens tilpasning til mange 
forskellige landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsmæssige forhold, imødegå de 
udfordringer, som klimaændringerne stiller 
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behovet for at imødekomme forbrugernes 
forventninger, sikre produktionens 
tilpasning til mange forskellige landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsmæssige forhold, 
imødegå de udfordringer, som 
klimaændringerne stiller os over for, og 
fremme bevarelsen af biodiversitet i 
landbruget.

os over for, og fremme bevarelsen af 
biodiversitet i landbruget. Med henblik på 
at sikre produktivitet er 
planteformeringsmaterialets sundhed, 
kvalitet og diversitet desuden af 
allerstørste betydning for landbrug, 
havebrug, fødevare- og fodersikring og 
økonomien generelt.

Or. nl

Ændringsforslag 84
Martin Kastler, Richard Seeber, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Hovedformålet med de ovenfor nævnte 
direktiver er udvikling af en bæredygtig 
landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsproduktion. Med henblik på at 
sikre produktivitet er 
planteformeringsmaterialets sundhed, 
kvalitet og diversitet af allerstørste 
betydning for landbrug, havebrug, 
fødevare- og fodersikring og økonomien 
generelt. For at opnå bæredygtighed bør 
der i lovgivningen desuden tages hensyn til 
behovet for at imødekomme forbrugernes 
forventninger, sikre produktionens 
tilpasning til mange forskellige landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsmæssige forhold, 
imødegå de udfordringer, som 
klimaændringerne stiller os over for, og 
fremme bevarelsen af biodiversitet i 
landbruget.

(2) Hovedformålet med de ovenfor nævnte 
direktiver er udvikling af en bæredygtig 
landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsproduktion og proaktiv bevarelse 
af den naturlige biodiversitet i Europa. 
Med henblik på at sikre produktivitet er 
planteformeringsmaterialets sundhed, 
kvalitet og diversitet af allerstørste 
betydning for landbrug, havebrug, 
fødevare- og fodersikring og økonomien 
generelt. For at opnå bæredygtighed bør 
der i lovgivningen desuden tages hensyn til 
behovet for at imødekomme forbrugernes 
forventninger, sikre produktionens 
tilpasning til mange forskellige landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsmæssige forhold, 
imødegå de udfordringer, som 
klimaændringerne stiller os over for, og 
fremme bevarelsen af biodiversitet i 
landbruget. Desuden kan EU proaktivt 
fremme bevarelsen af gamle, sjældne 
sorter samt bevarings- og landsorter ved
at oprette et europæisk netværk af 
genbanker ("EuropArch"), om 
nødvendigt støttet på en europæisk ex 
situ-dokumentation ("BioEuropeana") 
tilknyttet agenturet.

Or. de
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Ændringsforslag 85
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Udviklingen inden for landbrug, 
havebrug, skovbrug, planteavl og 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale har vist, at 
lovgivningen skal forenkles og nøjere 
tilpasses udviklingen inden for sektoren. 
De ovenfor nævnte direktiver bør derfor 
erstattes af en enkelt forordning om
produktion med henblik på markedsføring
og om markedsføring af 
planteformeringsmateriale i EU.

(3) Landbruget står over for nye 
miljømæssige udfordringer, herunder 
klimaændringer og tab af biodiversitet. 
Lovgivning skal tage bedre højde for 
denne aktuelle situation samt for 
forbrugernes ændrede forbrug.
Udviklingen inden for landbrug, havebrug, 
skovbrug, planteavl og markedsføring af 
planteformeringsmateriale har desuden
vist, at lovgivningen skal forenkles og 
nøjere tilpasses udviklingen inden for 
sektoren. De ovenfor nævnte direktiver bør 
derfor erstattes af en enkelt forordning om 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale i EU.

Or. en

Begrundelse

Miljøet har hidtil været et undervurderet problem i den eksisterende landbrugslovgivning. 
Miljømæssige indikatorer såsom biodiversitet i landbruget, som er nødvendig for at skabe nye 
sorter i fremtiden, bør komme i første række med henblik på en ægte "bedre lovgivning" med 
et langsigtet perspektiv. Lovgivning bør også tage bedre højde for forbrugernes ændrede 
forbrugsvaner og sætte disse i første række.

Ændringsforslag 86
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at definere 
begreberne "professionel operatør" og
"markedsføring" for at fastlægge 

(6) Det er nødvendigt at definere 
begreberne "professionel operatør" og
"markedsføring" for at fastlægge 
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anvendelsesområdet for flere af denne 
forordnings bestemmelser. I betragtning af 
markedsudviklingen i denne sektor bør
navnlig definitionen af "markedsføring" 
være så bred som mulig for at sikre, at den 
omfatter alle former for transaktioner af 
planteformeringsmateriale. Denne 
definition bør bl.a. omfatte personer, som 
indgår fjernsalgsaftaler (f.eks. ad 
elektronisk vej), og personer, som
indsamler forstligt basismateriale.

anvendelsesområdet for flere af denne 
forordnings bestemmelser. Navnlig 
definitionen af "markedsføring" bør være
så præcis som mulig og omfatte alle 
former for transaktioner beregnet til 
kommerciel anvendelse af 
planteformeringsmateriale. Denne 
definition bør bl.a. omfatte personer, som 
indgår store fjernsalgsaftaler (f.eks. ad 
elektronisk vej). Under hensyntagen til 
principperne om proportionalitet bør 
aktiviteter, hvor ikke-professionelle og
landbrugere udveksler frø indbyrdes og til 
enkeltpersoner, ikke betragtes som
"markedsføring af 
planteformeringsmateriale".
Landbrugere, som udveksler frø fra deres 
eget landbrug på egne vegne og for egen 
regning, betragtes ikke som professionelle 
operatører.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at opnå overensstemmelse med ændringsforslaget 
vedrørende betragtning 2 og den unødvendige udvidelse af lovgivningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 87
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at definere 
begreberne "professionel operatør" og
"markedsføring" for at fastlægge 
anvendelsesområdet for flere af denne 
forordnings bestemmelser. I betragtning af 
markedsudviklingen i denne sektor bør 
navnlig definitionen af "markedsføring" 
være så bred som mulig for at sikre, at den 
omfatter alle former for transaktioner af 
planteformeringsmateriale. Denne 
definition bør bl.a. omfatte personer, som 

(6) Det er nødvendigt at definere 
begreberne "professionel operatør" og
"markedsføring" for at fastlægge 
anvendelsesområdet for flere af denne
forordnings bestemmelser. I betragtning af 
markedsudviklingen i denne sektor bør 
navnlig definitionen af "markedsføring" 
være så bred som mulig for at sikre, at den 
omfatter alle former for transaktioner af 
planteformeringsmateriale. Denne 
definition bør bl.a. omfatte personer, som 
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indgår fjernsalgsaftaler (f.eks. ad 
elektronisk vej), og personer, som 
indsamler forstligt basismateriale.

indgår fjernsalgsaftaler (f.eks. ad 
elektronisk vej).

Or. de

Ændringsforslag 88
Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Private haveavlere og landbrugere, 
som anvender frø og planter og 
producerer dem til eget forbrug, er ikke 
omfattet af denne forordning. Reglerne i 
denne forordning finder kun anvendelse 
på markedsføring af 
planteformeringsmateriale til kommerciel 
brug.

Or. en

Ændringsforslag 89
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af producenternes behov 
og kravene til fleksibilitet og 
proportionalitet bør denne forordning ikke 
finde anvendelse på formeringsmateriale, 
som udelukkende er tiltænkt afprøvning, 
videnskabelige og avlsmæssige formål, 
genbanker, organisationer og netværk med 
henblik på udveksling og bevarelse af 
genetiske ressourcer (herunder bevarelse 
på bedriften), eller på formeringsmateriale, 
der udveksles i naturalier mellem 
personer, som ikke er professionelle 

(7) I betragtning af producenternes behov 
og kravene til fleksibilitet og 
proportionalitet bør denne forordning ikke 
finde anvendelse på formeringsmateriale, 
som udelukkende er tiltænkt afprøvning, 
videnskabelige og avlsmæssige formål, 
genbanker, organisationer og netværk med 
henblik på udveksling og bevarelse af 
genetiske ressourcer (herunder bevarelse 
på bedriften), eller på formeringsmateriale, 
der udveksles mellem personer, som ikke 
er professionelle operatører.
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operatører.

Or. it

Ændringsforslag 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af producenternes behov 
og kravene til fleksibilitet og 
proportionalitet bør denne forordning ikke 
finde anvendelse på formeringsmateriale, 
som udelukkende er tiltænkt afprøvning, 
videnskabelige og avlsmæssige formål, 
genbanker, organisationer og netværk med 
henblik på udveksling og bevarelse af 
genetiske ressourcer (herunder bevarelse 
på bedriften), eller på formeringsmateriale, 
der udveksles i naturalier mellem personer,
som ikke er professionelle operatører.

(7) I betragtning af producenternes behov 
og kravene til fleksibilitet og 
proportionalitet bør denne forordning ikke 
finde anvendelse på formeringsmateriale, 
som udelukkende er tiltænkt afprøvning, 
videnskabelige og avlsmæssige formål, 
genbanker, organisationer og netværk med 
henblik på udveksling og bevarelse af 
genetiske ressourcer (herunder bevarelse 
på bedriften), eller på formeringsmateriale, 
der udveksles i naturalier mellem personer,
der ikke systematisk har indtjening for 
øje.

Or. lt

Ændringsforslag 91
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre gennemsigtighed og mere 
effektiv kontrol med produktion og
markedsføring af 
planteformeringsmateriale bør de 
professionelle operatører registreres. Med 
henblik på at reducere de administrative 
byrder for de professionelle operatører er 
det hensigtsmæssigt, at de professionelle 
operatører kun skal lade sig registrere én 

(9) For at sikre gennemsigtighed og mere 
effektiv kontrol med markedsføring af 
planteformeringsmateriale beregnet til 
kommerciel anvendelse bør de 
professionelle operatører registreres.
Landbrugere bør ikke betragtes som 
professionelle operatører. Med henblik på 
at reducere de administrative byrder for de 
professionelle operatører er det 
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gang i et enkelt register, nemlig i det 
offentlige register, som oprettes af 
medlemsstaterne i henhold til forordning
(EU) nr. …/… [Office of Publication, 
please insert number of Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

hensigtsmæssigt, at de professionelle 
operatører kun skal lade sig registrere én 
gang i et enkelt register, nemlig i det 
offentlige register, som oprettes af 
medlemsstaterne i henhold til forordning
(EU) nr. …/… [Office of Publication, 
please insert number of Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

Or. en

Begrundelse

I de eksisterende direktiver sikrer udtrykket "beregnet til kommerciel anvendelse", at de
offentlige udgifter til gennemførelsen af denne lovgivning er forholdsmæssige. I den 
foreslåede forordning er dette udtryk fjernet. Afprøvning, kontroller og administrative 
formaliteter er ikke længere begrænset til kommercielle aktiviteter.

Ændringsforslag 92
Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Visse slægter og arter af 
planteformeringsmateriale bør være 
underkastet strengere krav for så vidt angår 
produktion og markedsføring på grund af 
deres øgede økonomiske, 
sundhedsmæssige eller miljømæssige 
betydning. Denne øgede betydning bør 
vurderes på baggrund af de pågældende 
slægters og arters produktionsareal, 
produktionsværdi, antallet af professionelle 
operatører eller indholdet af stoffer, som 
udgør en potentiel risiko for sundheden 
eller miljøet. Størstedelen af disse slægter 
og arter er omfattet af de ovenfor nævnte 
direktiver. Disse slægter og arter bør 
opføres på en specifik liste (i det følgende 
benævnt "listeopførte slægter og arter").

(12) Visse slægter og arter af 
planteformeringsmateriale, bortset fra 
dem, der udelukkende markedsføres til 
dekorative formål, eller som er beregnet 
til salg til private, bør være underkastet 
strengere krav for så vidt angår produktion 
og markedsføring på grund af deres øgede 
økonomiske, sundhedsmæssige eller 
miljømæssige betydning. Denne øgede 
betydning bør vurderes på baggrund af de 
pågældende slægters og arters 
produktionsareal, produktionsværdi, 
antallet af professionelle operatører eller 
indholdet af stoffer, som udgør en potentiel 
risiko for sundheden eller miljøet. 
Størstedelen af disse slægter og arter er 
omfattet af de ovenfor nævnte direktiver. 
Disse slægter og arter bør opføres på en 
specifik liste (i det følgende benævnt
"listeopførte slægter og arter").
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Or. en

Begrundelse

Planteformeringsmateriale til dekorative formål og formeringsmateriale til salg til private 
bør ikke underlægges de samme regler som frø til kommercielt landbrug. Det bør derfor ikke 
være omfattet af kontrollen i afsnit II og være omfattet af bestemmelserne i afsnit III, der 
sikrer forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 93
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre gennemsigtighed og give 
forbrugerne mulighed for at træffe 
kvalificerede valg bør 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
listeopførte slægter og arter, udelukkende 
produceres og markedsføres under på 
forhånd fastlagte kategorier. Disse 
kategorier bør afspejle forskellige 
kvalitetsniveauer og produktionsfaser og 
benævnes "kerneplanter", "basismateriale",
"certificeret materiale" og
"standardmateriale".

(13) For at sikre gennemsigtighed og give 
forbrugerne mulighed for at træffe 
kvalificerede valg bør 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
listeopførte slægter og arter, udelukkende 
produceres og markedsføres under på 
forhånd fastlagte kategorier. Disse 
kategorier bør afspejle forskellige 
kvalitetsniveauer og produktionsfaser og 
benævnes "kerneplanter", "basismateriale",
"certificeret materiale" og
"standardmateriale". Ovenstående må 
under ingen omstændigheder forhindre 
brugen af nationale eller private mærker 
og certificeringsordninger.

Or. en

Begrundelse

Private mærker og certificeringsordninger har vist sig at fungere særdeles godt, idet de giver 
den nødvendige fleksibilitet. Indførelse af sådanne mærker må ikke hindres af bestemmelserne 
i artikel 19. Der indføres et stk. 6, som tillader nationale mærker og certificeringsordninger.

Ændringsforslag 94
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre den bredest mulige 
tilgængelighed af 
planteformeringsmateriale og valg for 
brugerne bør de professionelle operatører 
principielt kunne markedsføre 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
listeopførte slægter eller arter, under alle 
disse kategorier. Af hensyn til fødevare- og 
fodersikring og for at opnå en højere grad 
af ensartethed, kvalitet og sundhed af 
planteformeringsmateriale bør 
planteformeringsmateriale imidlertid ikke 
kunne markedsføres som 
standardmateriale, hvis omkostningerne 
ved certificering står i et rimeligt forhold til 
disse mål.

(14) For at sikre den bredest mulige 
tilgængelighed af 
planteformeringsmateriale og valg for 
brugerne bør de professionelle operatører 
principielt kunne markedsføre 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
listeopførte slægter eller arter, under alle 
disse kategorier i betragtning af, at 
produktions- og 
markedsføringsbetingelserne for 
henholdsvis landbrug og skovbrug er 
forskellige. Af hensyn til fødevare- og 
fodersikring eller for at opnå en højere 
grad af ensartethed, kvalitet og sundhed af 
planteformeringsmateriale bør 
planteformeringsmateriale, herunder 
landbrugsarter, imidlertid ikke kunne 
markedsføres som standardmateriale, hvis 
omkostningerne ved certificering står i et 
rimeligt forhold til disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 95
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre den bredest mulige 
tilgængelighed af 
planteformeringsmateriale og valg for 
brugerne bør de professionelle operatører 
principielt kunne markedsføre 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
listeopførte slægter eller arter, under alle 
disse kategorier. Af hensyn til fødevare-
og fodersikring og for at opnå en højere 
grad af ensartethed, kvalitet og sundhed 
af planteformeringsmateriale bør 
planteformeringsmateriale imidlertid ikke
kunne markedsføres som

(14) Operatørerne kan vælge at
markedsføre planteformeringsmateriale 
som standardmateriale eller materiale, der 
er på vej mod certificering.
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standardmateriale, hvis omkostningerne 
ved certificering står i et rimeligt forhold 
til disse mål.

Or. en

Begrundelse

Fødevare- og fodersikring og en høj grad af ensartethed, kvalitet og sundhed kan fint opnås 
gennem operatørens mærkeseddel. EU-lovgivningens gældende principper som anerkendt af 
Domstolen understreger, at forskellige situationer ikke må behandles ens, medmindre denne 
behandling er objektivt begrundet. I dette tilfælde er der ingen objektiv begrundelse, som 
berettiger, at et bestemt planteformeringsmateriale ikke kan markedsføres som
standardmateriale.

Ændringsforslag 96
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at give brugerne mulighed for at 
træffe kvalificerede valg for så vidt angår 
planteformeringsmaterialets identitet og 
egenskaber bør planteformeringsmateriale, 
som tilhører listeopførte slægter eller arter,
udelukkende produceres og markedsføres, 
hvis det tilhører sorter, der er registreret i 
nationale sortsregistre eller i EU-
sortsregistret.

(16) For at give brugerne mulighed for at 
træffe kvalificerede valg for så vidt angår 
planteformeringsmaterialets identitet og 
egenskaber bør planteformeringsmateriale, 
som tilhører listeopførte slægter eller arter, 
markedsføres, hvis det tilhører sorter, der 
er registreret i nationale sortsregistre eller i 
EU-sortsregistret.

Or. en

Ændringsforslag 97
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Planteformeringsmateriale, der
markedsføres i begrænsede mængder af 

(27) Planteformeringsmateriale, der
produceres af småproducenter
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småproducenter
("planteformeringsmateriale til 
nichemarkeder"), bør være undtaget fra 
kravet om, at det skal tilhøre en registreret 
sort. Denne undtagelse er nødvendig for at 
forhindre unødige begrænsninger af 
adgangen til planteformeringsmateriale, 
som er af mindre økonomisk betydning, 
men dog væsentlig for bevarelsen af den 
genetiske diversitet. Det bør imidlertid 
sikres, at denne undtagelse ikke anvendes 
regelmæssigt af et stort antal professionelle 
operatører, og at den udelukkende 
anvendes af professionelle operatører, som 
ikke selv kan afholde udgifterne og de 
administrative byrder ved sortsregistrering. 
Dette er vigtigt for at undgå misbrug af den 
pågældende undtagelse og for at sikre en 
ensartet anvendelse af denne forordnings 
regler. Materiale til nichemarkeder må 
derfor kun markedsføres af professionelle 
operatører, som har et begrænset antal 
ansatte og en begrænset årlig omsætning.

("planteformeringsmateriale til 
nichemarkeder"), bør være undtaget fra 
kravet om, at det skal tilhøre en registreret 
sort. Denne undtagelse er nødvendig for at 
forhindre unødige begrænsninger samt 
muliggøre udvikling af adgangen til 
planteformeringsmateriale, som er af 
mindre økonomisk betydning, men dog 
væsentlig for bevarelsen af den genetiske 
diversitet. Det bør imidlertid sikres, at 
denne undtagelse ikke anvendes 
regelmæssigt af et stort antal professionelle 
operatører, og at den udelukkende 
anvendes af professionelle operatører, som 
ikke selv kan afholde udgifterne og de 
administrative byrder ved sortsregistrering. 
Dette er vigtigt for at undgå misbrug af den 
pågældende undtagelse og for at sikre en 
ensartet anvendelse af denne forordnings 
regler. Materiale til nichemarkeder må 
derfor kun markedsføres af professionelle 
operatører, som har et begrænset antal 
ansatte og en begrænset årlig omsætning.

Or. en

Begrundelse

Nichemarkederne skal have mulighed for at vokse. Et vellykket planteformeringsmateriale
eller en aktør skal kunne udvikle nichemarkedet indefra, uden at dette berører den 
konventionelle sektor. Henvisningen til begrænsede mængder bør derfor slettes, og der bør i 
stedet gives mulighed for, at andre aktører end producenten, som ikke er relevant for 
nichemarkederne, kan stå for markedsføringen.

Ændringsforslag 98
Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der bør fastlægges grundlæggende 
krav til planteformeringsmateriale, som 
tilhører slægter eller arter, der ikke er 
listeopført, for at sikre minimumskrav til 
kvaliteten af og identifikationsstandarder 

(30) Der bør fastlægges grundlæggende 
krav til planteformeringsmateriale, som 
tilhører slægter eller arter, der ikke er 
listeopført, for at sikre minimumskrav til 
kvaliteten af og identifikationsstandarder 
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for produktion og markedsføring. for produktion og markedsføring. Disse 
krav bør også finde anvendelse på 
planteformeringsmateriale, som 
markedsføres til dekorative formål, og 
formeringsmateriale til salg til private 
haveavlere.

Or. en

Begrundelse

Planteformeringsmateriale til dekorative formål og formeringsmateriale til salg til private 
bør ikke underlægges de samme regler som frø til kommercielt landbrug. Det bør derfor ikke 
være omfattet af kontrollen i afsnit II og være omfattet af bestemmelserne i afsnit III, der 
sikrer forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 99
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at åbne mulighed for registrering 
af alle sorter og for at sikre, at alle sorter er 
underlagt de samme krav og betingelser, 
bør der indføres regler for sortsregistrering, 
og disse regler bør finde anvendelse både 
på sorter af listeopførte slægter eller arter 
og på sorter af slægter eller arter, der ikke 
er listeopført.

(31) For at åbne mulighed for registrering 
af alle sorter og for at sikre, at alle sorter er 
underlagt de samme krav og betingelser, 
bør der indføres regler for sortsregistrering, 
og disse regler kan finde anvendelse både 
på sorter af listeopførte slægter eller arter 
og på sorter af slægter eller arter, der ikke 
er listeopført.

Or. en

Begrundelse

Sortsregistrering er meget omkostningsfuld og stemmer ikke overens med ikkemodificeret 
planteformeringsmateriale. Registreringen kan sikre, at frøene er beregnet til en bestemt 
anvendelse, men hvis registreringen gøres obligatorisk kan væsentligt 
planteformeringsmateriale blive udelukket herfra. Sortsbegrebet er desuden meget begrænset 
og giver ikke mulighed for at registrere en række væsentlige planteformeringsmaterialer. Der 
er flere argumenter, der taler for et frivilligt registreringssystem frem for et obligatorisk.
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Ændringsforslag 100
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Sorter bør i princippet registreres på 
grundlag af en officiel beskrivelse, som 
udarbejdes af den kompetente myndighed 
eller agenturet. Med henblik på at mindske 
de byrder, der pålægges de kompetente 
myndigheder og agenturet, og for at sikre 
fleksibilitet, bør der dog åbnes mulighed 
for, at de undersøgelser, der er 
nødvendige for udarbejdelse af den 
officielle beskrivelse, desuden kan 
gennemføres af den professionelle 
operatør.

(33) Sorter bør registreres på grundlag af 
en officiel beskrivelse, som udarbejdes af 
den kompetente myndighed eller agenturet.

Or. it

Ændringsforslag 101
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I forbindelse med konventionen om 
den biologiske mangfoldighed, som 
Unionen er part i, har EU forpligtet sig til 
at bevare den genetiske diversitet af 
dyrkede planter og af vilde slægtninge og 
at begrænse genetisk erosion. Denne 
forpligtelse ligger i forlængelse af EU's 
mål om at standse tabet af biodiversitet 
inden 2020. I denne forbindelse bør det 
være tilladt at dyrke og markedsføre visse 
sorter, selv om de ikke overholder kravene 
om selvstændighed, ensartethed og
stabilitet, med henblik på at sikre bevarelse 
og en bæredygtig anvendelse af disse sorter 
og dermed bidrage til landbrugets 
bæredygtighed og tilpasning til 

(36) EU er både part i den internationale 
traktat om plantegenetiske ressourcer på 
fødevare- og landbrugsområdet og
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed og har i den forbindelse
forpligtet sig til at bevare og sikre en 
bæredygtig udnyttelse af den genetiske 
diversitet af dyrkede planter og af vilde 
slægtninge og at begrænse genetisk 
erosion. Denne forpligtelse ligger i 
forlængelse af EU's mål om at standse tabet 
af biodiversitet inden 2020. I denne 
forbindelse bør det være tilladt at dyrke og 
markedsføre visse sorter, selv om de ikke 
overholder kravene om selvstændighed, 
ensartethed og stabilitet, med henblik på at 
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klimaændringer. Disse sorter bør derfor 
udelukkende registreres på grundlag af en 
officielt anerkendt beskrivelse.

sikre bevarelse og en bæredygtig 
anvendelse af disse sorter og dermed 
bidrage til landbrugets bæredygtighed og 
tilpasning til klimaændringer. Disse sorter 
bør derfor udelukkende registreres på 
grundlag af en officielt anerkendt 
beskrivelse.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning henviser til konventionen om den biologiske mangfoldighed, men i 
forbindelse med dyrkede planter er den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer 
på fødevare- og landbrugsområdet ligeledes relevant og bør medtages. Der kan i den 
forbindelse henvises til de overordnede mål med disse instrumenter: bevarelse og bæredygtig 
udnyttelse af biologiske/genetiske ressourcer.

Ændringsforslag 102
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I forbindelse med konventionen om 
den biologiske mangfoldighed, som 
Unionen er part i, har EU forpligtet sig til 
at bevare den genetiske diversitet af 
dyrkede planter og af vilde slægtninge og 
at begrænse genetisk erosion. Denne 
forpligtelse ligger i forlængelse af EU's 
mål om at standse tabet af biodiversitet 
inden 2020. I denne forbindelse bør det 
være tilladt at dyrke og markedsføre visse 
sorter, selv om de ikke overholder kravene 
om selvstændighed, ensartethed og 
stabilitet, med henblik på at sikre bevarelse 
og en bæredygtig anvendelse af disse 
sorter og dermed bidrage til landbrugets 
bæredygtighed og tilpasning til 
klimaændringer. Disse sorter bør derfor 
udelukkende registreres på grundlag af en 
officielt anerkendt beskrivelse.

(36) I forbindelse med konventionen om 
den biologiske mangfoldighed, som 
Unionen er part i, har EU forpligtet sig til 
at bevare den genetiske diversitet af 
dyrkede planter og af vilde slægtninge og 
at begrænse genetisk erosion. Denne 
forpligtelse ligger i forlængelse af EU's 
mål om at standse tabet af biodiversitet 
inden 2020. I denne forbindelse bør det 
være tilladt at markedsføre en bestemt type 
planteformeringsmateriale, selv om det
ikke overholder kravene om 
selvstændighed, ensartethed og stabilitet, 
med henblik på at sikre bevarelse og en 
bæredygtig anvendelse og dermed bidrage 
til landbrugets bæredygtighed og tilpasning 
til klimaændringer. Disse sorter bør derfor 
udelukkende registreres på grundlag af en 
officielt anerkendt beskrivelse.

Or. en
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Begrundelse

Sortsbegrebet er for restriktivt. Størstedelen af det naturlige traditionelle 
planteformeringsmateriale består ikke af sorter i medfør af dette forslag. Mangfoldigheden af 
de dyrkede planter bevirker derimod, at de opfylder kravene, så de kan nyde godt af 
undtagelserne til den meget restriktive lovgivning. Det vil med andre ord sige, at for 
størstedelen af de traditionelle planter er undtagelserne i dette forslag ikke andet end en tom 
skal.

Ændringsforslag 103
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Sorter, der er registreret på grundlag 
af en officielt anerkendt beskrivelse, bør 
være produceret i den region, hvor de 
historisk er blevet dyrket, og hvor de er 
naturligt tilpasset, for at sikre deres 
autenticitet og deres bidrag til bevarelse af 
den genetiske diversitet og beskyttelse af 
miljøet. Disse sorter bør derfor 
udelukkende optages i nationale 
sortsregistre. Af samme årsag bør disse 
sorter allerede have været tilgængelige på 
markedet og/eller indsamlet, f.eks. af 
genbanker, før denne forordnings 
ikrafttrædelse, eller, såfremt de har været 
optaget i et nationalt sortsregister eller i 
EU-sortsregistret på grundlag af en 
teknisk undersøgelse vedrørende deres 
selvstændighed, ensartethed og stabilitet, 
de bør have været slettet fra dette register 
i mere end fem år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Registrering på grundlag af en officielt anerkendt beskrivelse har relation til biodiversiteten 
inden for landbruget. Denne betragtning indeholder dog tre begrænsninger. Denne revision 
giver mulighed for at undgå at gentage tidligere fejl. Begrænsningen "har været markedsført" 
udelukker mange planter fra den officielt anerkendte beskrivelse. Mange planter har været 
anvendt lokalt, men aldrig været markedsført. Alle nye udviklinger og opdagelser er også 
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udelukket fra den officielt anerkendte beskrivelse.

Ændringsforslag 104
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Sorter, der er registreret på grundlag 
af en officielt anerkendt beskrivelse, bør
være produceret i den region, hvor de 
historisk er blevet dyrket, og hvor de er 
naturligt tilpasset, for at sikre deres 
autenticitet og deres bidrag til bevarelse af 
den genetiske diversitet og beskyttelse af 
miljøet. Disse sorter bør derfor 
udelukkende optages i nationale 
sortsregistre. Af samme årsag bør disse 
sorter allerede have været tilgængelige på 
markedet og/eller indsamlet, f.eks. af 
genbanker, før denne forordnings 
ikrafttrædelse, eller, såfremt de har været 
optaget i et nationalt sortsregister eller i 
EU-sortsregistret på grundlag af en teknisk 
undersøgelse vedrørende deres 
selvstændighed, ensartethed og stabilitet, 
de bør have været slettet fra dette register i 
mere end fem år.

(37) Sorter, der er registreret på grundlag 
af en officielt anerkendt beskrivelse, bør
have en region, hvor de enten historisk er 
blevet dyrket, eller hvor de er naturligt 
tilpasset, for at sikre deres autenticitet og 
deres bidrag til bevarelse af den genetiske 
diversitet og beskyttelse af miljøet. Disse 
sorter bør derfor udelukkende optages i 
nationale sortsregistre. Af samme årsag bør 
disse sorter allerede have været 
tilgængelige på markedet og/eller 
indsamlet, f.eks. af genbanker, før denne 
forordnings ikrafttrædelse, eller, såfremt de 
har været optaget i et nationalt sortsregister 
eller i EU-sortsregistret på grundlag af en 
teknisk undersøgelse vedrørende deres 
selvstændighed, ensartethed og stabilitet, 
de bør have været slettet fra dette register i 
mere end fem år.

Or. it

Ændringsforslag 105
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) EU-sortsregistret bør desuden omfatte 
alle sorter, der er registreret i de nationale 
sortsregistre. På denne måde sikres det, at 
EU-sortsregistret giver et overblik over alle 

(40) EU-sortsregistret bør desuden omfatte 
alle sorter, der er registreret i de nationale 
sortsregistre. På denne måde sikres det, at 
EU-sortsregistret giver et overblik over alle 
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sorter, der er registreret i Den Europæiske 
Union.

sorter, der er registreret i Den Europæiske 
Union. Desuden kan EU proaktivt fremme 
bevarelsen af gamle, sjældne sorter samt 
bevarings- og landsorter ved at oprette et 
europæisk netværk af genbanker 
("EuropArch"), om nødvendigt støttet på 
en europæisk ex situ-dokumentation 
("BioEuropeana") tilknyttet agenturet.

Or. de

Ændringsforslag 106
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at fremme registrering af sorter, 
som bidrager til bekæmpelse af genetisk 
erosion i EU, bør medlemsstaterne 
opkræve et reduceret gebyr for sorter med 
en officielt anerkendt beskrivelse og for 
heterogent materiale. Sådanne reducerede 
gebyrer bør være tilpas lave, så de ikke 
virker afskrækkende eller udgør en 
hindring for markedsføring af disse sorter. 
Med henblik på at støtte 
mikrovirksomheder bør disse fuldt ud 
fritages for betaling af gebyrer.

(43) For at fremme registrering af
planteformeringsmateriale, som bidrager 
til bekæmpelse af genetisk erosion i EU, 
bør medlemsstaterne opkræve et reduceret 
gebyr for sorter med en officielt anerkendt 
beskrivelse og for heterogent materiale. 
Sådanne reducerede gebyrer bør være 
tilpas lave, så de ikke virker afskrækkende 
eller udgør en hindring for markedsføring 
af disse sorter. Med henblik på at støtte 
mikrovirksomheder bør disse fuldt ud 
fritages for betaling af gebyrer.

Or. en

Begrundelse

Forslaget giver en meget restriktiv definition af sort. Størstedelen af det naturlige 
traditionelle planteformeringsmateriale består ikke af sorter i medfør af dette forslag. 
Mangfoldigheden af de dyrkede planter bevirker derimod, at de opfylder kravene, så de kan 
nyde godt af undtagelserne til den meget restriktive lovgivning. Det vil med andre ord sige, at 
for størstedelen af de traditionelle planter er undtagelserne i dette forslag ikke andet end en 
tom skal.

Ændringsforslag 107
Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For at beskytte de professionelle 
operatørers kommercielle interesser og 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
undersøgelsesresultaterne og beskrivelsen 
af de genealogiske komponenter behandles 
fortroligt, såfremt avleren anmoder herom. 
Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle 
sortsbeskrivelser, der er opført i de 
nationale sortsregistre eller i EU-
sortsregistret, være offentligt tilgængelige.

(44) For at beskytte de professionelle 
operatørers kommercielle interesser og 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
undersøgelsesresultaterne og beskrivelsen 
af de genealogiske komponenter behandles 
fortroligt, indtil sorten er endeligt 
registreret, såfremt avleren anmoder 
herom. Af hensyn til gennemsigtigheden 
bør alle sortsbeskrivelser, der er opført i de 
nationale sortsregistre eller i EU-
sortsregistret, være offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med denne lovgivning er at beskytte brugere og forbrugere af frø. 
Lovgivningen skal følgelig give brugeren af frø de nødvendige oplysninger. Oplysninger om 
planternes genealogiske komponenter kan være nyttige for brugeren, navnlig hvis 
vedkommende har haft god erfaring med forældrelinjer. Denne betragtning viser, at forlaget i 
højere grad forsvarer erhvervslivets interesser frem for forbrugernes. Tilgængeligheden af 
genealogiske komponenter kan ligeledes fremskynde planteavlsforskningen.

Ændringsforslag 108
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) Kommissionen bør tildeles 
gennemførelsesbeføjelser med henblik på 
at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af bestemmelserne i 
denne forordning for så vidt angår:

udgår

(a) godkendelse af, at medlemsstaterne 
vedtager strengere krav end dem, der 
vedtages i henhold til denne forordning, 
vedrørende planteformeringsmateriale af 
listeopførte slægter eller arter og forstligt 
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formeringsmateriale af listeopførte 
slægter og kunstige hybrider 
(b) vedtagelse af hasteforanstaltninger
(c) godkendelse af, at medlemsstaterne i 
en periode på højst et år godkender 
produktion og markedsføring af 
planteformeringsmateriale, der tilhører en 
sort af listeopførte slægter eller arter, som 
endnu ikke er optaget i et nationalt 
sortsregister eller i EU-sortsregistret 
(d) godkendelse af, at medlemsstaterne i 
en periode på højst et år godkender 
produktion og markedsføring af 
planteformeringsmateriale af listeopførte 
slægter eller arter, som overholder krav, 
der er lempeligere end dem, der er 
vedtaget i henhold til denne forordning 
(e) tilrettelæggelse af tidsbegrænsede 
forsøg
(f) model for de nationale sortsregistre og 
EU-sortsregistret
(g) model for ansøgningen om 
registrering af sorter
(h) måden, hvorpå der skal gives 
meddelelse om sortsregistrering
(i) format for de nationale lister over 
forstligt formeringsmateriale
(j) model for meddelelse om optagelse af 
forstligt formeringsmateriale på de 
nationale lister og
(k) model for stamcertifikat for forstligt 
formeringsmateriale.

Or. de

Ændringsforslag 109
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 79 – litra k a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) vedtagelse af en liste over slægter og 
arter, som, efter at man har indsamlet 
specifikke beviser for, at en art kræver 
særlige hensyn i forbindelse med 
markedsføringen, skal opfylde 
forpligtelserne i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 110
Satu Hassi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82) Målet for denne forordning, nemlig 
at fastsætte regler for produktion og 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale med henblik 
på at sikre dette materiales kvalitet og 
kvalificerede valg for brugerne, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund 
af foranstaltningernes virkninger, 
kompleksitet, grænseoverskridende og 
internationale karakter bedre nås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. 
I overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå de 
tilstræbte mål —

udgår

Or. en

Begrundelse

I dag findes reglerne om frø i flere forskellige direktiver. En forordning ville fortsætte og 
forstærke de nuværende begrænsninger for produktion og markedsføring af traditionelle, 
regionale eller økologiske sorter og ville gøre det muligt for medlemsstaterne at lade mindre 
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frøproducenter og -forædlere markedsføre frø uden om registrerings- og 
certificeringssystemet. Et direktiv vil skabe bedre muligheder for at stoppe den genetiske 
erosion af landbrugsarterne.

Ændringsforslag 111
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82) Målet for denne forordning, nemlig at 
fastsætte regler for produktion og
markedsføring af 
planteformeringsmateriale med henblik på 
at sikre dette materiales kvalitet og 
kvalificerede valg for brugerne, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund 
af foranstaltningernes virkninger, 
kompleksitet, grænseoverskridende og 
internationale karakter bedre nås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå de 
tilstræbte mål —

(82) Målet for denne forordning, nemlig at 
fastsætte regler for markedsføring af 
planteformeringsmateriale kan bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå de 
tilstræbte mål —

Or. en

Begrundelse

Indtil nu har de eksisterende direktiver givet medlemsstaterne en vis mulighed for at tilpasse 
denne lovgivning til situationerne på nationalt plan. De fleste muligheder for tilpasning af 
systemet på nationalt og regionalt plan vil blive fjernet. Situationen har imidlertid ikke ændret 
sig. Det er derfor ikke korrekt at sige, at lovgivningen ikke kan opfyldes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 112
Satu Hassi, Karin Kadenbach, Corinne Lepage
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der regler 
for:

Ved dette direktiv fastsættes der regler for:

(Denne ændring vedrører hele teksten).

Or. en

Begrundelse

I dag findes reglerne om frø i flere forskellige direktiver. En forordning ville fortsætte og 
forstærke de nuværende begrænsninger for produktion og markedsføring af traditionelle, 
regionale eller økologiske sorter og ville gøre det muligt for medlemsstaterne at lade mindre 
frøproducenter og -forædlere markedsføre frø uden om registrerings- og 
certificeringssystemet. Et direktiv vil skabe bedre muligheder for at stoppe den genetiske 
erosion af landbrugsarterne.

Ændringsforslag 113
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktion med henblik på 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale og 

udgår

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver, som denne forordning skal afløse, regulerer ikke produktion af 
planteformeringsmateriale. Desuden er denne forordnings anvendelsesområde ikke beregnet 
på landbrugere, som producerer deres egne frø. Landbrugere, som producerer deres egne 
frø, bør ikke være tvunget til at opfylde samme regler som industrielle frøproducenter.

Ændringsforslag 114
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) som udelukkende er bestemt til og 
opbevares af genbanker, organisationer og 
netværk med henblik på bevarelse af 
genetiske ressourcer eller personer, som er 
aktive i disse organisationer eller netværk

c) som er bestemt til og opbevares af 
genbanker, organisationer og netværk med 
henblik på bevarelse af genetiske 
ressourcer eller personer, som er aktive i 
disse organisationer eller netværk

Or. en

Ændringsforslag 115
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) som udelukkende er bestemt til og 
opbevares af genbanker, organisationer og 
netværk med henblik på bevarelse af 
genetiske ressourcer eller personer, som er 
aktive i disse organisationer eller netværk

c) som udelukkende er bestemt til og 
opbevares og formidles af genbanker, 
organisationer og netværk med henblik på 
bevarelse af genetiske ressourcer, 
herunder in situ-bevarelse på bedriften,
eller personer, som er aktive i disse 
organisationer eller netværk

Or. en

Begrundelse

Aktiviteter med henblik på bevarelse af biodiversitet og udveksling af 
planteformeringsmateriale mellem landbrugere skal være udelukket fra lovgivningens 
anvendelsesområde. Derfor bør udtrykket "herunder in situ-bevarelse på bedriften" tilføjes til 
artikel 2, litra c).

Ændringsforslag 116
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) som udveksles i naturalier mellem 
personer, der ikke er professionelle 
operatører.

d) som udveksles i naturalier eller 
markedsføres i små ikke-kommercielle 
mængder mellem personer, der ikke er 
professionelle operatører.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør ikke finde anvendelse på små, ikke-professionelle operatører. Dette 
ændringsforslag præciserer dette.

Ændringsforslag 117
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) som udveksles i naturalier mellem 
personer, der ikke er professionelle 
operatører.

d) som udveksles mellem personer, der 
ikke er professionelle operatører, eller 
mellem professionelle operatører og
personer, der ikke er professionelle 
operatører.

Or. en

Begrundelse

Al udveksling mellem personer, der ikke er professionelle operatører, bør være udelukket fra 
denne lovgivning.. Dette bør også gælde for udvekslinger mellem professionelle og ikke-
professionelle.

Ændringsforslag 118
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) som udveksles i naturalier mellem d) som udveksles mellem personer, der 
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personer, der ikke er professionelle 
operatører.

ikke er professionelle operatører.

Or. it

Ændringsforslag 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) som udveksles i naturalier mellem 
personer, der ikke er professionelle 
operatører.

d) som udveksles i naturalier mellem 
personer, der ikke systematisk har 
indtjening for øje.

Or. lt

Ændringsforslag 120
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) som udveksles i naturalier mellem
personer, der ikke er professionelle 
operatører.

d) som udveksles i naturalier mellem ikke-
professionelle slutbrugere.

Or. fr

Begrundelse

Udelukkelsen bør dreje sig om amatører og tage udgangspunkt i definitionen af "slutbrugere" 
som defineret af den europæiske forordning om foranstaltninger til beskyttelse mod 
skadegørere på planter, dvs.: "en fysisk person, der ikke handler som led i sin 
handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed, og som erhverver planter eller 
planteprodukter til egen brug".

Ændringsforslag 121
James Nicholson
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) som markedsføres i en begrænset 
samlet mængde til slutanvendelse 
udelukkende af private haveavlere.

Or. en

Begrundelse

Havebrug som hobby er en populær fritidsaktivitet i EU. Hobbymarkedet ville have gavn af 
ikke at være omfattet af forordningens anvendelsesområde, så demotiverende indvirkninger 
på denne fritidsaktivitet undgås.

Ændringsforslag 122
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) som produceres af en landbruger på 
vedkommendes egen bedrift i eget navn og 
for egen risiko.

Or. de

Ændringsforslag 123
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) som er produceret af landbrugere på 
deres egne bedrifter på egne vegne og for 
egen regning.

Or. en
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Begrundelse

Ifølge forslaget ville landbrugere, som videregiver planteformeringsmateriale fra deres egen 
høst, skulle opfylde samme krav som professionelle operatører. Gennem århundreder har 
man udvalgt og genanvendt frø til den kommende sæson. Det ville være uforholdsmæssigt at 
underlægge disse aktiviteter administrative hindringer og sanktioner. Derfor bør landbrugere 
udelukkes fra lovgivningens anvendelsesområde. Dette gælder dog ikke landbrugere, som 
opererer på kontrakt med det kommercielle frøproduktionssystem.

Ændringsforslag 124
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) som ville blive defineret som 
"dekorativt".

Or. en

Begrundelse

Der er ingen tegn på, at kunderne er utilfredse med markedet for prydplanter, og intet 
grundlag for, at der skulle være behov for mere regulering.

Ændringsforslag 125
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "planteformeringsmateriale": plante(r), 
som er i stand til, og som er bestemt til 
produktion af hele planter

2) "planteformeringsmateriale": frø og 
andet formeringsmateriale

2a) "frø": frø fra planter, som er bestemt 
til dyrkning
2b) "andet formeringsmateriale": del af 
plante(r), som er i stand til, og som er 
bestemt til produktion af hele planter

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af planteformeringsmateriale skal præciseres ved at afspejle diversiteten i 
planteformeringsmateriale. "Plante(r), som er i stand til, og som er bestemt til produktion af 
hele planter" er allerede planter. Derfor skaber det en masse forvirring i lovgivningen. 
Desuden skaber den foreslåede definition flere problemer, når det gælder materiale til 
vegetativ formering. Processer for frø er helt forskellige fra processerne for f.eks. frugttræer 
eller vin. Lovgivningen bør tage højde for denne forskel.

Ændringsforslag 126
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "dekorativ": en plante, som primært 
dyrkes til et dekorativt formål

Or. en

Ændringsforslag 127
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "markedsføring": besiddelse med 
henblik på salg i Unionen, herunder udbud 
til salg eller enhver anden form for 
overdragelse, og salg, distribution, 
indførsel til og udførsel fra Unionen og 
andre former for overdragelse mod eller 
uden vederlag

5) "markedsføring": bortset fra egen 
bedrift som defineret i artikel 3, besiddelse 
med henblik på salg i Unionen, herunder 
udbud til salg eller enhver anden form for 
overdragelse i Unionen, og salg, 
distribution, indførsel til og udførsel fra 
Unionen og andre former for overdragelse i 
forbindelse med en kommerciel aktivitet 
med relation til 
planteformeringsmateriale mod eller uden 
vederlag

Or. en



AM\1013313DA.doc 35/107 PE526.081v01-00

DA

Ændringsforslag 128
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "markedsføring": besiddelse med 
henblik på salg i Unionen, herunder udbud 
til salg eller enhver anden form for 
overdragelse, og salg, distribution, 
indførsel til og udførsel fra Unionen og 
andre former for overdragelse mod eller 
uden vederlag

5) "markedsføring": besiddelse med 
henblik på salg i Unionen, herunder udbud 
til salg eller enhver anden form for 
overdragelse, og salg, distribution, 
indførsel til og udførsel fra Unionen og 
andre former for overdragelse foretaget af 
en professionel operatør med henblik på 
kommerciel dyrkning, mod eller uden 
vederlag

Or. de

Ændringsforslag 129
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "markedsføring": besiddelse med 
henblik på salg i Unionen, herunder udbud 
til salg eller enhver anden form for 
overdragelse, og salg, distribution, 
indførsel til og udførsel fra Unionen og 
andre former for overdragelse mod eller 
uden vederlag

5) "markedsføring": besiddelse med 
henblik på salg i Unionen, herunder udbud 
til salg eller enhver anden form for 
overdragelse, og salg, distribution, 
indførsel til og udførsel fra Unionen og 
andre former for overdragelse fra en 
professionel operatør beregnet til 
kommerciel anvendelse mod eller uden 
vederlag

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "beregnet til kommerciel anvendelse", som fandtes i de tidligere direktiver, skal 
genindsættes i forordningen. Det skal også præciseres, at "markedsføring" kun vedrører 
professionelle.
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Ændringsforslag 130
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "markedsføring": besiddelse med 
henblik på salg i Unionen, herunder udbud 
til salg eller enhver anden form for 
overdragelse, og salg, distribution, 
indførsel til og udførsel fra Unionen og 
andre former for overdragelse mod eller 
uden vederlag

5) "markedsføring": besiddelse med 
henblik på salg i Unionen, herunder udbud 
til salg eller enhver anden form for 
overdragelse med sigte på erhvervsmæssig 
udnyttelse, og salg, distribution, indførsel 
til og udførsel fra Unionen og andre former 
for overdragelse mod eller uden vederlag
med sigte på erhvervsmæssig udnyttelse

Or. it

Ændringsforslag 131
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "professionel operatør": enhver fysisk 
eller juridisk person, der som et erhverv 
varetager mindst en af følgende aktiviteter 
i relation til planteformeringsmateriale:

6) "professionel operatør": enhver fysisk 
eller juridisk person, der som et erhverv 
varetager mindst en af følgende aktiviteter 
i relation til planteformeringsmateriale
beregnet til kommerciel anvendelse:

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "beregnet til kommerciel anvendelse", som fandtes i de tidligere direktiver, skal 
genindsættes i forordningen. Det skal også præciseres, at "markedsføring" kun vedrører 
professionelle.

Ændringsforslag 132
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "professionel operatør": enhver fysisk 
eller juridisk person, der som et erhverv 
varetager mindst en af følgende aktiviteter 
i relation til planteformeringsmateriale:

6) "professionel operatør": enhver fysisk 
eller juridisk person, der som et erhverv 
varetager mindst en af følgende aktiviteter 
i relation til planteformeringsmateriale, der 
er bestemt til kommerciel dyrkning:

Or. de

Ændringsforslag 133
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "professionel operatør": enhver fysisk 
eller juridisk person, der som et erhverv
varetager mindst en af følgende aktiviteter 
i relation til planteformeringsmateriale:

6) "professionel operatør": enhver fysisk 
eller juridisk person, der som et erhverv
markedsfører planteformeringsmateriale:

Or. en

Begrundelse

Det er kun den operatør, der markedsfører materialet, der er omfattet af denne forordning, og 
som er ansvarlig for at sikre kvaliteten.

Ændringsforslag 134
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "professionel operatør": enhver fysisk 
eller juridisk person, der som et erhverv 
varetager mindst en af følgende aktiviteter 
i relation til planteformeringsmateriale:

6) "professionel operatør": enhver fysisk 
eller juridisk person, der som et erhverv 
varetager mindst en af følgende aktiviteter 
i relation til planteformeringsmateriale med 
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henblik på markedsføring:

Or. en

Begrundelse

Det er kun den operatør, der markedsfører materialet, der er omfattet af denne forordning, og 
som er ansvarlig for at sikre standardkvaliteten.

Ændringsforslag 135
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktion udgår

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver, som denne forordning skal afløse, regulerer ikke produktion af 
planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 136
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktion udgår

Or. en

Begrundelse

Det er kun den operatør, der markedsfører materialet, der er omfattet af denne forordning, og 
som er ansvarlig for at sikre kvaliteten.
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Ændringsforslag 137
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktion udgår

Or. de

Begrundelse

Produktion skal reguleres inden for et andet område.

Ændringsforslag 138
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktion a) produktion med henblik på direkte 
markedsføring

Or. en

Begrundelse

Nogle producenter bør ikke betragtes som professionelle operatører, f.eks. landbrugere på 
kontrakt med specialiserede virksomheder.

Ændringsforslag 139
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) avl udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette går ud over anvendelsesområdet for de eksisterende direktiver, som denne forordning 
skal afløse, idet direktiverne ikke regulerer avl af planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 140
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) avl udgår

Or. en

Begrundelse

Det er kun den operatør, der markedsfører materialet, der er omfattet af denne forordning, og 
som er ansvarlig for at sikre kvaliteten.

Ændringsforslag 141
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedligeholdelsesavl udgår

Or. en

Begrundelse

Dette går ud over anvendelsesområdet for de eksisterende direktiver, som denne forordning 
skal afløse, idet direktiverne ikke regulerer vedligeholdelsesavl af planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 142
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedligeholdelsesavl udgår

Or. en

Begrundelse

Det er kun den operatør, der markedsfører materialet, der er omfattet af denne forordning, og 
som er ansvarlig for at sikre kvaliteten.

Ændringsforslag 143
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedligeholdelsesavl udgår

Or. de

Begrundelse

Der er også andre professionelle operatører eller privatpersoner beskæftiget med 
vedligeholdelse af planteformeringsmateriale, som ikke skal være omfattet af den foreliggende 
forordning.

Ændringsforslag 144
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) levering af tjenesteydelser udgår

Or. en

Begrundelse

Dette går ud over anvendelsesområdet for de eksisterende direktiver, som denne forordning 
skal afløse.
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Ændringsforslag 145
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) levering af tjenesteydelser udgår

Or. en

Begrundelse

Det er kun den operatør, der markedsfører materialet, der er omfattet af denne forordning, og 
som er ansvarlig for at sikre kvaliteten.

Ændringsforslag 146
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bevarelse, herunder oplagring, og udgår

Or. en

Begrundelse

Dette går ud over anvendelsesområdet for de eksisterende direktiver, som denne forordning 
skal afløse.

Ændringsforslag 147
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bevarelse, herunder oplagring, og udgår
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Or. en

Begrundelse

Det er kun den operatør, der markedsfører materialet, der er omfattet af denne forordning, og 
som er ansvarlig for at sikre kvaliteten.

Ændringsforslag 148
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) markedsføring. udgår

Or. en

Begrundelse

Det er kun den operatør, der markedsfører materialet, der er omfattet af denne forordning, og 
som er ansvarlig for at sikre kvaliteten.

Ændringsforslag 149
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "privat haveavler": en individuel, 
almennyttig organisation eller 
lokalforening, som dyrker havebrug som 
en fritidsaktivitet til formål, der kan 
omfatte indsamling af midler til 
velgørende formål

Or. en

Ændringsforslag 150
Françoise Grossetête
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "ikke-professionel slutbruger": en 
fysisk person, der ikke handler som led i 
sin handelsmæssige eller 
erhvervsmæssige virksomhed, og som 
erhverver planter eller planteprodukter til 
egen brug.

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af "professionelle operatører" er for snæver og kan derfor føre til en for bred 
definition af de "øvrige" operatører. Udelukkelsen bør dreje sig om amatører og tage 
udgangspunkt i definitionen af "slutbrugere" som defineret af den europæiske forordning om 
foranstaltninger til beskyttelse mod skadegørere på planter.

Ændringsforslag 151
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "forstligt formeringsmateriale": 
planteformeringsmateriale bestemt til 
skovdriftsformål

udgår

Or. de

Begrundelse

Forstligt formeringsmateriale bør ikke være omfattet.

Ændringsforslag 152
Satu Hassi, Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "forstligt formeringsmateriale": 
planteformeringsmateriale bestemt til 
skovdriftsformål

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget, herunder 
betragtningerne; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Forstligt formeringsmateriale, der er reguleret ved Rådets direktiv 1999/105/EF af 22. 
december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale, bør ikke være omfattet af 
denne forordning.

Ændringsforslag 153
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "små mængder": mængder, der ikke 
er større end nødvendigt til at tilså eller 
beplante 0,25 ha jord med den normale 
sånings- eller beplantningstæthed for de 
pågældende arter

Or. en

Begrundelse

Begrebet "små mængder" bør defineres i forordningen.

Ændringsforslag 154
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "privat haveavler": en privatperson, 
som anvender planteformeringsmateriale 
i sin egen have, i gartneri eller lignende.

Or. en

Ændringsforslag 155
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "oprindelsesregion": den eller de 
regioner, hvor sorten dyrkes eller 
historisk er blevet dyrket. Denne 
definition finder ikke anvendelse på 
bevarelsesbladninger, der er omfattet af 
artikel 33.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til juridisk klarhed overføres definitionen af "oprindelsesregion" i artikel 53, stk. 1, 
litra f).

Ændringsforslag 156
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) "egen bedrift": en bedrift eller del af 
en bedrift, som forvaltes inden for samme 
fælles forretningsenhed.
De producerede frø skal være egnede til 
anvendelse på jord, som forvaltes under 
samme fælles forretningsenhed, hvor 



AM\1013313DA.doc 47/107 PE526.081v01-00

DA

forretningsenheden deltager i den 
finansielle risiko og indtægten fra 
afgrøden.

Or. en

Begrundelse

Med en definition af "egen bedrift" er der mulighed for at flytte frø mellem virksomhedsdele, 
som forvaltes af samme forretningsenhed med ansvar for den finansielle risiko og indtægten 
fra afgrøden.

Ændringsforslag 157
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) "tilpassethedsregion": den eller de 
regioner, hvor sorten er naturligt tilpasset, 
og som ikke er oprindelsesregionen.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til juridisk klarhed overføres definitionen af "oprindelsesregion" i artikel 53, stk. 1, 
litra f).

Ændringsforslag 158
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Planteformeringsmateriale underkastes 
ingen begrænsninger med hensyn til 
produktion og markedsføring, bortset fra 
dem, der er fastlagt i nærværende 
forordning, direktiv 94/62/EF, forordning
(EF) nr. 338/97, direktiv 2001/18/EF, 
forordning (EF) nr. 1829/2003, forordning

Planteformeringsmateriale underkastes 
ingen begrænsninger med hensyn til 
produktion og markedsføring, bortset fra 
dem, der er fastlagt i nærværende 
forordning, direktiv 94/62/EF, forordning
(EF) nr. 2100/1994 og tilsvarende national
lovgivning, forordning (EF) nr. 338/97, 
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(EF) nr. 1830/2003, forordning (EU) nr.
…/… [Office of Publication, please insert 
number of Regulation on protective 
measures against pests of plants] og i EU-
lovgivningen om begrænsning af 
produktion eller markedsføring af invasive 
ikke-hjemmehørende arter.

direktiv 2001/18/EF, forordning (EF) nr. 
1829/2003, forordning (EF) nr. 1830/2003, 
forordning (EU) nr. 2100/199421a [Office 
of Publication, please insert number of 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] og i EU-lovgivningen om 
begrænsning af produktion eller 
markedsføring af invasive ikke-
hjemmehørende arter.
21a EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse af henvisning til forordningen om EF-sortsbeskyttelse.

Ændringsforslag 159
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Professionelle operatører registreres i det 
register, der er omhandlet i artikel 62 i 
forordning (EU) nr. …/… [Office of 
Publication, please insert number of 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 63 i nævnte 
forordning.

Professionelle operatører registreres i det 
register, der er omhandlet i artikel 62 i 
forordning (EU) nr. …/… 21b [Office of 
Publication, please insert number of 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 63 i nævnte 
forordning, medmindre andet er anført.
21b EFT L …, …, s. …

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at kræve, at virksomheder, som udelukkende sælger 
planteformeringsmateriale til ikke-professionelle, skal registreres.

Ændringsforslag 160
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling



AM\1013313DA.doc 49/107 PE526.081v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Professionelle operatører, som 
markedsfører udelukkende og direkte til 
ikke-professionelle slutbrugere, f.eks. 
private haveavlere, er ikke omfattet af 
kravet om registrering som professionel 
operatør i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at kræve, at virksomheder, som udelukkende sælger 
planteformeringsmateriale til ikke-professionelle, skal registreres.

Ændringsforslag 161
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De professionelle operatører sikrer, at 
planteformeringsmateriale, der er 
produceret og markedsføres under deres 
kontrol, overholder kravene i denne 
forordning.

De professionelle operatører sikrer, at 
planteformeringsmateriale, der 
markedsføres under deres kontrol, 
overholder kravene i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktion af planteformeringsmateriale (dvs. frugt-
, prydplante- og grøntsagsformeringsmateriale). Det er ikke altid helt klart, om hele høsten 
eller en del af denne skal bruges som planteformeringsmateriale eller skal sælges som 
fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde bør restriktionerne ikke være gældende. 
Forordningens anvendelsesområde bør begrænses til markedsføring, hvorfor udtrykket "er 
produceret og" bør udgå af artikel 6.

Ændringsforslag 162
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De professionelle operatører sikrer, at 
planteformeringsmateriale, der er 
produceret og markedsføres under deres 
kontrol, overholder kravene i denne 
forordning.

De professionelle operatører sikrer, at 
planteformeringsmateriale, der 
markedsføres under deres kontrol, 
overholder kravene i denne forordning.

Or. de

Begrundelse

Produktion bør ikke være omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 163
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige forpligtelser for de professionelle 
operatører, som producerer 
planteformeringsmateriale

Særlige forpligtelser for de professionelle 
operatører

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktion af planteformeringsmateriale (dvs. frugt-
, prydplante- og grøntsagsformeringsmateriale). Det er ikke altid helt klart, om hele høsten 
eller en del af denne skal bruges som planteformeringsmateriale eller skal sælges som 
fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde bør restriktionerne ikke være gældende. 
Forordningens anvendelsesområde bør begrænses til markedsføring, hvorfor udtrykket "som 
producerer planteformeringsmateriale" bør udgå af artikel 7.

Ændringsforslag 164
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige forpligtelser for de professionelle 
operatører, som producerer
planteformeringsmateriale

Særlige forpligtelser for de professionelle 
operatører, som markedsfører
planteformeringsmateriale

Or. de

Ændringsforslag 165
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Professionelle operatører, som producerer 
planteformeringsmateriale, skal:

Professionelle operatører skal:

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktion af planteformeringsmateriale (dvs. frugt-
, prydplante- og grøntsagsformeringsmateriale). Det er ikke altid helt klart, om hele høsten 
eller en del af denne skal bruges som planteformeringsmateriale eller skal sælges som 
fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde bør restriktionerne ikke være gældende. 
Forordningens anvendelsesområde bør begrænses til markedsføring, hvorfor udtrykket "som 
producerer planteformeringsmateriale" bør udgå af artikel 7.

Ændringsforslag 166
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Professionelle operatører, som producerer 
planteformeringsmateriale, skal:

Professionelle operatører, som producerer 
planteformeringsmateriale, med undtagelse 
af landmænd, som producerer 
planteformeringsmateriale på egen 
bedrift, i eget navn eller for egen regning,
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skal:

Or. pt

Ændringsforslag 167
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Professionelle operatører, som producerer
planteformeringsmateriale, skal:

Professionelle operatører, som
markedsfører planteformeringsmateriale, 
skal:

Or. de

Ændringsforslag 168
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) efter anmodning fra de kompetente 
myndigheder stille eventuelle kontrakter 
med tredjeparter til rådighed for disse.

h) efter anmodning fra de kompetente 
myndigheder stille eventuelle kontrakter 
med tredjeparter til rådighed for disse for 
så vidt angår produktion af 
planteformeringsmateriale.

Or. en

Ændringsforslag 169
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De professionelle operatører sikrer, at 1. De professionelle operatører sikrer, at 
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planteformeringsmateriale er sporbart i alle 
led af produktionen og markedsføringen.

planteformeringsmateriale er sporbart ved 
indførsel til og udførsel fra de enkelte 
operatørers lokaler i forbindelse med
markedsføringen.

Or. en

Begrundelse

Sporbarhed i alle led af produktionen er lige så umuligt, som det er at spore stiklinger tilbage 
til et gammelt æbletræ eller planteformeringsmateriale, som findes i naturen. Et sådant krav 
er hverken realistisk eller muligt, og det illustrerer, hvordan denne lovgivning er et eksempel 
på enøjet tænkning. Sporbarhed skal kun være et krav, hvor det er nødvendigt og 
forholdsmæssigt. Derfor skal kravet om sporbarhed "i alle led af produktionen" af 
planteformeringsmateriale udgå.

Ændringsforslag 170
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De professionelle operatører sikrer, at 
planteformeringsmateriale er sporbart i alle 
led af produktionen og markedsføringen.

1. De professionelle operatører sikrer, at 
planteformeringsmateriale er sporbart i
forbindelse med modtagelse og udlevering 
af varer som led i markedsføringen.

Or. de

Ændringsforslag 171
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1 opbevarer de 
professionelle operatører de oplysninger, 
som er nødvendige for at identificere de
professionelle operatører, som har leveret 
planteformeringsmaterialet, og det 
pågældende materiale.

Med henblik på stk. 1 opbevarer de 
professionelle operatører de oplysninger, 
som er nødvendige for at identificere de
personer, til hvem de har leveret 
planteformeringsmaterialet, og det 
pågældende materiale, medmindre det 
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pågældende materiale er leveret til 
forbrugere, der ikke er professionelle.

Or. en

Ændringsforslag 172
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1 opbevarer de 
professionelle operatører de oplysninger, 
som er nødvendige for at identificere de 
personer, til hvem de har leveret 
planteformeringsmateriale, og det 
pågældende materiale, medmindre det 
pågældende materiale er leveret i 
detailleddet.

Med henblik på stk. 1 opbevarer de 
professionelle operatører de oplysninger, 
som er nødvendige for at identificere de 
personer, til hvem de har leveret 
planteformeringsmateriale, og det 
pågældende materiale, medmindre det 
pågældende materiale er leveret til ikke-
professionelle slutbrugere.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at registrere salget til ikke-professionelle brugere.

Ændringsforslag 173
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1 opbevarer de 
professionelle operatører de oplysninger, 
som er nødvendige for at identificere de 
personer, til hvem de har leveret 
planteformeringsmateriale, og det 
pågældende materiale, medmindre det 
pågældende materiale er leveret i 
detailleddet.

Med henblik på stk. 1 opbevarer de 
professionelle operatører, bortset fra 
landbrugere, der udveksler frø fra eget 
landbrug på egne vegne og for egen 
regning, og operatører, hvis årlige 
omsætning eller samlede årlige balance 
ikke overstiger 2 mio. EUR, de 
oplysninger, som er nødvendige for at 
identificere de personer, til hvem de har 
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leveret planteformeringsmateriale, og det 
pågældende materiale, medmindre det 
pågældende materiale er leveret i 
detailleddet.

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde er det ikke muligt at opbevare upstream- og downstreamoplysninger om 
leverandører og de personer, som planteformeringsmaterialet er leveret til. Dette gælder især 
for landbrugere, som sælger eller udveksler planteformeringsmateriale på lokale markeder, 
hvor det er umuligt at registrere alle kunder. Dette undergraver også den direkte 
markedsføring af planteformeringsmateriale. Landbrugere, som udveksler frø af egen avl 
(eller andet planteformeringsmateriale), bør undtages fra de forpligtelser, som påhviler 
"professionelle operatører".

Ændringsforslag 174
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af planteformeringsmateriale, 
som ikke er forstligt formeringsmateriale, 
opbevarer de professionelle operatører 
fortegnelser over det 
planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, i en periode på tre 
år, efter at det pågældende materiale er 
blevet leveret henholdsvis til eller af dem.

I tilfælde af planteformeringsmateriale, 
som ikke er forstligt formeringsmateriale, 
opbevarer de professionelle operatører, 
med undtagelse af landmænd, som 
udveksler frø fra egen bedrift, i eget navn 
eller for egen regning, fortegnelser over 
det planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, i en periode på tre 
år, efter at det pågældende materiale er 
blevet leveret henholdsvis til eller af dem.
Denne bestemmelse finder ikke 
anvendelse på udsåning af 
formeringsmateriale, der ikke er 
listeopført i henhold til kapitel IV, eller 
heterogent materiale, jf. artikel 14, stk. 3. 

Or. pt
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Ændringsforslag 175
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af planteformeringsmateriale, 
som ikke er forstligt formeringsmateriale,
opbevarer de professionelle operatører 
fortegnelser over det 
planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, i en periode på tre 
år, efter at det pågældende materiale er 
blevet leveret henholdsvis til eller af dem.

I tilfælde af planteformeringsmateriale 
opbevarer de professionelle operatører 
fortegnelser over det 
planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, i en periode på tre 
år, efter at det pågældende materiale er 
blevet leveret henholdsvis til eller af dem.

Or. de

Ændringsforslag 176
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af forstligt formeringsmateriale 
er den pågældende periode ti år.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forstligt formeringsmateriale bør helt undtages fra denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 177
Christa Klaß

Forslag til forordning
DEL III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

PLANTEFORMERINGSMATERIALE PLANTEFORMERINGSMATERIALE 
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BORTSET FRA FORSTLIGT 
FORMERINGSMATERIALE

BORTSET FRA FORSTLIGT 
FORMERINGSMATERIALE OG 
VEGETATIVT 
FORMERINGSMATERIALE AF VIN

Or. de

Begrundelse

Det anses for vigtigt at behandle området vin separat analogt med skovbrugsområdet.

Ændringsforslag 178
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afsnit finder anvendelse på 
produktion med henblik på markedsføring 
og markedsføring af 
planteformeringsmateriale bortset fra 
forstligt formeringsmateriale.

Dette afsnit finder anvendelse på 
produktion med henblik på markedsføring 
og markedsføring af 
planteformeringsmateriale bortset fra 
forstligt formeringsmateriale og vegetativt 
formeringsmateriale af vin.

Or. de

Begrundelse

Det anses for vigtigt at behandle området vin separat analogt med skovbrugsområdet.

Ændringsforslag 179
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afsnit finder anvendelse på
produktion med henblik på markedsføring
og markedsføring af 
planteformeringsmateriale bortset fra 
forstligt formeringsmateriale.

Dette afsnit finder anvendelse på 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale bortset fra 
forstligt formeringsmateriale.
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Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktion af planteformeringsmateriale (dvs. frugt-
, prydplante- og grøntsagsformeringsmateriale). Det er ikke altid helt klart, om hele høsten 
eller en del af denne skal bruges som planteformeringsmateriale eller skal sælges som 
fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde bør restriktionerne ikke være gældende. Udtrykket 
"produktion med henblik på markedsføring og" bør udgå af artikel 9.

Ændringsforslag 180
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "klon": et individuelt afkom, som 
oprindelig er afledt af en anden plante ved 
vegetativ formering, og som er genetisk 
identisk med sidstnævnte

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition er ikke præcis nok i biologisk henseende. I den nuværende form 
finder definitionen ligeledes anvendelse på planter, som formeres vegetativt. Brugen af kloner 
til frugt og druer er allerede tilstrækkeligt dækket ind gennem den nationale lovgivning og 
registreringsordninger, når dette er nødvendigt, i de medlemsstater, hvor produktionen 
foregår.

Ændringsforslag 181
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "vedligeholdelsesavl": de 
foranstaltninger, der sikrer, at en sort er i 
overensstemmelse med dens beskrivelse

5) "vedligeholdelsesavl": de 
foranstaltninger, der sikrer, at en sort er i 
overensstemmelse med dens agronomisk 
relevante karakter
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Or. en

Begrundelse

Definitionen af "vedligeholdelsesavl" er ikke dynamisk. Det ville være uhensigtsmæssigt, hvis 
planteformeringsmateriale skulle forblive identisk med en fast beskrivelse, som er udtryk for 
et øjebliksbillede, mens forholdene ændrer sig, og sorten tilpasser sig. Derfor bør 
"vedligeholdelsesavl" omdefineres, så definitionen svarer til planteformeringsmateriales 
levende og dynamiske karakter.

Ændringsforslag 182
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "kerneplanter": 
planteformeringsmateriale, som er første 
led i produktionskæden, og er bestemt til 
produktion af andre kategorier af 
planteformeringsmateriale

6) "kerneplanter": 
planteformeringsmateriale, som er første 
led i produktionskæden, er under officiel 
kontrol, og er bestemt til produktion af
yderligere kerneplanter og andre 
kategorier af planteformeringsmateriale

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre, at der er fleksibilitet til at afspejle den aktuelle praksis. Detaljerne varierer 
fra art til art.

Ændringsforslag 183
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "basismateriale": 
planteformeringsmateriale, som er 
produceret fra kerneplanter, og som er 
bestemt til produktion af certificeret 
materiale

7) "basismateriale": 
planteformeringsmateriale, som er 
produceret fra kerneplanter eller 
basismateriale, og som er bestemt til 
produktion af yderligere basismateriale 
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eller certificeret materiale

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre, at der er fleksibilitet til at afspejle den aktuelle praksis. Detaljerne varierer 
fra art til art.

Ændringsforslag 184
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "certificeret materiale": 
planteformeringsmateriale, som er 
produceret fra kerneplanter eller
basismateriale

8) "certificeret materiale": 
planteformeringsmateriale, som er 
produceret fra kerneplanter, basismateriale
eller certificeret materiale, og som er 
bestemt til produktion af yderligere 
certificeret materiale eller markedsføring 
af kommerciel afgrødeproduktion

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre, at der er fleksibilitet til at afspejle den aktuelle praksis. Detaljerne varierer 
fra art til art.

Ændringsforslag 185
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "heterogent materiale": 
planteformeringsmateriale, der ikke 
tilhører en sort som defineret i nr. 1) i 
denne artikel, og som ikke er en blanding 
af sorter.
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Or. de

Ændringsforslag 186
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "heterogent materiale": 
planteformeringsmateriale, der ikke 
tilhører en sort som defineret i artikel 10, 
stk. 1, og som ikke er en blanding af 
sorter eller planter, der er beskyttet af en 
intellektuel ejendomsret

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere "heterogent materiale" i overensstemmelse med den 
videnskabelige definition af "populationssorter" samt præcisere, at heterogent materiale ikke 
kan omfatte sorter, der er beskyttet af en intellektuel ejendomsret, herunder 
plantesortsbeskyttelse med henblik på at beskytte en intellektuel ejendomsret.

Ændringsforslag 187
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "heterogent materiale": 
planteformeringsmateriale, der ikke 
tilhører en sort som defineret i artikel 10, 
stk. 1, og som ikke er en blanding af 
sorter, der er beskyttet af en intellektuel 
ejendomsret

Or. en



PE526.081v01-00 62/107 AM\1013313DA.doc

DA

Ændringsforslag 188
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
DEL III – overskrift II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion og markedsføring af 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
slægter og arter, der er opført i bilag I

Markedsføring af 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
slægter og arter, der er opført i bilag I

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktionen af planteformeringsmateriale. Det er 
ikke altid helt klart, om hele høsten eller en del af denne skal bruges som 
planteformeringsmateriale eller skal sælges som fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde 
bør restriktionerne ikke være gældende. Da det hverken er muligt eller realistisk at lade 
produktion af frø og andre planter, der kan anvendes som planteformeringsmateriale, være 
omfattet af denne lovgivning, skal ordene "produktion og" udgå af del III, overskrift II.

Ændringsforslag 189
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette afsnit finder anvendelse på
produktion og markedsføring af 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
slægter og arter, der opfylder et eller flere 
af følgende kriterier:

1. Dette afsnit finder anvendelse på 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
slægter og arter, der opfylder et eller flere 
af følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktionen af planteformeringsmateriale. Det er 
ikke altid helt klart, om hele høsten eller en del af denne skal bruges som 
planteformeringsmateriale eller skal sælges som fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde 
bør restriktionerne ikke være gældende. Da det hverken er muligt eller realistisk at lade 
produktion af frø og andre planter, der kan anvendes som planteformeringsmateriale, være 
omfattet af denne lovgivning, skal ordene "produktion og" udgå af artikel 11.
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Ændringsforslag 190
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De optager et væsentligt 
produktionsareal.

a) De optager et væsentligt 
produktionsareal, som er større end 0,1 % 
af EU's samlede landbrugsareal.

Or. en

Begrundelse

Artikel 290 i TEUF lyder således: "1. Kommissionen kan i en lovgivningsmæssig retsakt få 
delegeret beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der 
udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt." 
Bilag 1 er ikke "ikke-væsentligt", men en central del af forordningen, som fastsætter 
anvendelsesområdet for slægter og arter, om end vagt. Forordningen skal kun gælde for de 
arter og slægter, som når op på mere end en promille af EU's landbrugsproduktionsareal.

Ændringsforslag 191
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De optager et væsentligt 
produktionsareal.

a) De optager et væsentligt 
produktionsareal, der er større end 0,1 % 
af Unionens samlede landbrugsareal.

Or. pt

Ændringsforslag 192
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De har en betydelig produktionsværdi. b) De har en betydelig produktionsværdi, 
som overstiger 0,1 % af den samlede 
værdi af EU's landbrugsproduktion.

Or. en

Begrundelse

Artikel 290 i TEUF lyder således: "1. Kommissionen kan i en lovgivningsmæssig retsakt få 
delegeret beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der 
udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt." 
Bilag 1 er ikke "ikke-væsentligt", men en central del af forordningen, som fastsætter 
anvendelsesområdet for slægter og arter, om end vagt. Forordningen skal kun gælde for de 
arter og slægter, som når op på mere end en promille af den samlede værdi af EU's 
landbrugsproduktion.

Ændringsforslag 193
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De har en betydelig produktionsværdi. b) De har en betydelig produktionsværdi, 
der er større end 0,1 % af den samlede 
værdi af Unionens landbrugsproduktion.

Or. pt

Ændringsforslag 194
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De produceres eller markedsføres af et 
betydeligt antal professionelle operatører i 
Unionen.

c) De markedsføres af et betydeligt antal 
professionelle operatører i Unionen.
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Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver, som denne forordning skal afløse, regulerer ikke produktion af 
planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 195
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De produceres eller markedsføres af et 
betydeligt antal professionelle operatører i 
Unionen.

c) De markedsføres af et betydeligt antal
svarende til over 100 professionelle 
operatører i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Artikel 290 i TEUF lyder således: "1. Kommissionen kan i en lovgivningsmæssig retsakt få 
delegeret beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der 
udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt." 
Bilag 1 er ikke "ikke-væsentligt", men en central del af forordningen, som fastsætter 
anvendelsesområdet for slægter og arter, om end vagt. Forordningen skal kun gælde for de 
arter og slægter, som markedsføres af over 100 professionelle operatører i EU.

Ændringsforslag 196
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De produceres eller markedsføres af et 
betydeligt antal professionelle operatører i 
Unionen.

c) De markedsføres af mere end 100
professionelle operatører i Unionen.

Or. pt
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Ændringsforslag 197
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De indeholder stoffer, som for alle eller 
bestemte anvendelser, er underlagt 
specifikke regler for beskyttelse af 
menneskers sundhed, dyresundheden og 
miljøet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er for bred og risikerer derfor at omfatte områder, som ligger uden for 
det tilsigtede anvendelsesområde for forordningen, især da der er endnu udefinerede 
delegerede retsakter knyttet til den.

Ændringsforslag 198
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Dette afsnit finder ikke anvendelse på:
- arter udelukkende til dekorative formål
- planteformeringsmateriale af arter 
opført i bilag I, som udelukkende er 
beregnet til dekorative formål eller til 
anvendelse af ikke-professionelle brugere, 
medmindre et højere kontrolniveau er 
påkrævet af hensyn til plantesundheden
- planteformeringsmateriale af arter 
opført i bilag I, som er beregnet til 
dekorative formål eller markedsføres i 
små mængder til ikke-professionelle 
brugere, f.eks. private haveavlere.

Or. en
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Begrundelse

Planteformeringsmateriale, som sælges til dekorative formål og til ikke-professionelle 
slutbrugere, bør ikke være omfattet af kontrollerne i afsnit II.

Ændringsforslag 199
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Dette afsnit finder ikke anvendelse på 
formeringsmateriale af slægter og arter, 
der er opført i bilag I, når materialet:
- er beregnet til dekorative formål, eller
- markedsføres til private.
Dette materiale vil være omfattet af 
bestemmelserne i afsnit III.

Or. en

Begrundelse

Planteformeringsmateriale til dekorative formål og formeringsmateriale til salg til private 
bør ikke underlægges de samme regler som frø til kommercielt landbrug. Det bør derfor ikke 
være omfattet af kontrollen i afsnit II og være omfattet af bestemmelserne i afsnit III, der 
sikrer forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 200
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale må kun 
produceres og markedsføres under en af 
følgende kategorier:

1. Operatører kan vælge at markedsføre
planteformeringsmateriale som 
standardmateriale eller materiale, der er 
på vej mod certificering. I tilfælde af 
materiale på vej mod certificering kan 
planteformeringsmaterialet markedsføres 
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under en af følgende kategorier:

Or. en

Begrundelse

Den obligatoriske certificering af individuelle partier/batches udelukker automatisk
planteformeringsmateriale fra markedet, som ikke opfylder disse kriterier, selv om det har 
kvaliteter, som kan være interessante for avlere. En operatørs mærke eller et kvalitetsmærke 
ville garantere gennemsigtighed, sikkerhed og kvalitet. Frivillig certificering ville give 
markedet standardiseret materiale, men også andre typer planteformeringsmateriale. 
Desuden skal "produktion" udgå, da de eksisterende direktiver ikke dækker produktion af 
planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 201
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale må kun 
produceres og markedsføres under en af 
følgende kategorier:

1. Operatørerne beslutter, om
planteformeringsmateriale skal 
markedsføres som standardmateriale eller 
certificeret materiale. I tilfælde af 
certificeret materiale må
planteformeringsmateriale kun produceres 
og markedsføres under en af følgende 
kategorier:

Or. pt

Ændringsforslag 202
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) standardmateriale. udgår

Or. en
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Begrundelse

Den obligatoriske certificering af individuelle partier/batches udelukker automatisk 
planteformeringsmateriale fra markedet, som ikke opfylder disse kriterier, selv om det har 
kvaliteter, som kan være interessante for avlere. En operatørs mærke eller et kvalitetsmærke 
ville garantere gennemsigtighed, sikkerhed og kvalitet. Frivillig certificering ville give 
markedet standardiseret materiale, men også andre typer planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 203
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Planteformeringsmateriale må ikke 
produceres og markedsføres som 
standardmateriale, hvis det tilhører 
slægter eller arter, for hvilke 
omkostningerne og de 
certificeringsaktiviteter, der er nødvendige 
for at producere og markedsføre 
planteformeringsmateriale som 
kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale, står i et rimeligt 
forhold til: 

udgår

a) målet om fødevare- og fodersikring og
b) en højere grad af identitet, sundhed og 
kvalitet af planteformeringsmaterialet på 
baggrund af dets overholdelse af kravene 
til kerneplanter, basismateriale og 
certificeret materiale i sammenligning 
med de tilsvarende krav til 
standardmateriale.

(Sletning af artikel 12, stk. 2-4, samt alle 
henvisninger hertil).

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk certificering af individuelle partier/batches udelukker automatisk 
planteformeringsmateriale fra markedet, som ikke opfylder disse kriterier, selv om det har 
kvaliteter, som kan være interessante for avlere. Derfor skal operatørerne kunne vælge, om de 
vil certificere deres frø. Frivillig certificering ville give markedet standardiseret materiale, 
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men også andre typer planteformeringsmateriale. Det bør være muligt at markedsføre alle 
arterne i bilag 1 med et operatørmærke.

Ændringsforslag 204
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Planteformeringsmateriale må ikke 
produceres og markedsføres som 
standardmateriale, hvis det tilhører 
slægter eller arter, for hvilke 
omkostningerne og de 
certificeringsaktiviteter, der er nødvendige 
for at producere og markedsføre 
planteformeringsmateriale som 
kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale, står i et rimeligt 
forhold til: 

udgår

a) målet om fødevare- og fodersikring og
b) en højere grad af identitet, sundhed og 
kvalitet af planteformeringsmaterialet på 
baggrund af dets overholdelse af kravene 
til kerneplanter, basismateriale og 
certificeret materiale i sammenligning 
med de tilsvarende krav til 
standardmateriale.

Or. pt

Ændringsforslag 205
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Planteformeringsmateriale må ikke 
produceres og markedsføres som 

udgår
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standardmateriale, hvis det tilhører 
slægter eller arter, for hvilke 
omkostningerne og de 
certificeringsaktiviteter, der er nødvendige 
for at producere og markedsføre 
planteformeringsmateriale som 
kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale, står i et rimeligt
forhold til: 
a) målet om fødevare- og fodersikring og
b) en højere grad af identitet, sundhed og 
kvalitet af planteformeringsmaterialet på 
baggrund af dets overholdelse af kravene 
til kerneplanter, basismateriale og 
certificeret materiale i sammenligning 
med de tilsvarende krav til 
standardmateriale.

Or. de

Ændringsforslag 206
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Planteformeringsmateriale må ikke 
produceres og markedsføres som 
standardmateriale, hvis det tilhører 
slægter eller arter, for hvilke 
omkostningerne og de 
certificeringsaktiviteter, der er nødvendige 
for at producere og markedsføre 
planteformeringsmateriale som 
kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale, står i et rimeligt 
forhold til: 

udgår

a) målet om fødevare- og fodersikring og
b) en højere grad af identitet, sundhed og 
kvalitet af planteformeringsmaterialet på 
baggrund af dets overholdelse af kravene 
til kerneplanter, basismateriale og 
certificeret materiale i sammenligning 
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med de tilsvarende krav til 
standardmateriale.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk certificering af individuelle partier/batches udelukker automatisk 
planteformeringsmateriale fra markedet, som ikke opfylder disse kriterier, selv om det har 
kvaliteter, som kan være interessante for avlere. Derfor skal operatørerne kunne vælge, om de 
vil certificere deres frø. Frivillig certificering ville give markedet standardiseret materiale, 
men også andre typer planteformeringsmateriale. Det bør være muligt at markedsføre alle 
arterne i bilag 1 med et operatørmærke. Sletning af artikel 12, stk. 2-4, samt alle henvisninger 
hertil.

Ændringsforslag 207
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en højere grad af identitet, sundhed og 
kvalitet af planteformeringsmaterialet på 
baggrund af dets overholdelse af kravene 
til kerneplanter, basismateriale og 
certificeret materiale i sammenligning 
med de tilsvarende krav til 
standardmateriale.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 208
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
vedrørende oprettelse af lister over slægter 

udgår
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eller arter, hvoraf det afledte 
planteformeringsmateriale ikke må 
markedsføres som standardmateriale som 
omhandlet i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk certificering af individuelle partier/batches udelukker automatisk 
planteformeringsmateriale fra markedet, som ikke opfylder disse kriterier, selv om det har 
kvaliteter, som kan være interessante for avlere. Derfor skal operatørerne kunne vælge, om de 
vil certificere deres frø. Frivillig certificering ville give markedet standardiseret materiale, 
men også andre typer planteformeringsmateriale. Det bør være muligt at markedsføre alle 
arterne i bilag 1 med et operatørmærke.

Ændringsforslag 209
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2 og 3 må 
planteformeringsmateriale udelukkende 
produceres og markedsføres som 
standardmateriale i en eller flere af 
følgende situationer:

udgår

a) Det tilhører en sort med en officielt 
anerkendt beskrivelse.
b) Der er tale om heterogent materiale 
som defineret i artikel 14, stk. 3.
c) Der er tale om materiale til 
nichemarkeder som defineret i artikel 36, 
stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 210
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2 og 3 må 
planteformeringsmateriale udelukkende 
produceres og markedsføres som 
standardmateriale i en eller flere af 
følgende situationer:

udgår

a) Det tilhører en sort med en officielt 
anerkendt beskrivelse.
b) Der er tale om heterogent materiale 
som defineret i artikel 14, stk. 3.
c) Der er tale om materiale til 
nichemarkeder som defineret i artikel 36, 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk certificering af individuelle partier/batches udelukker automatisk 
planteformeringsmateriale fra markedet, som ikke opfylder disse kriterier, selv om det har 
kvaliteter, som kan være interessante for avlere. Derfor skal operatørerne kunne vælge, om de 
vil certificere deres frø. Frivillig certificering ville give markedet standardiseret materiale, 
men også andre typer planteformeringsmateriale. Det bør være muligt at markedsføre alle 
arterne i bilag 1 med et operatørmærke.

Ændringsforslag 211
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der er tale om heterogent materiale som 
defineret i artikel 14, stk. 3.

b) Der er tale om heterogent materiale som 
defineret i artikel 14a.

Or. de

Ændringsforslag 212
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Der er tale om frø eller 
planteformeringsmateriale af grøntsager, 
prydplanter, frugtplanter, druer, 
aromatiske urter eller lægeurter.

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt findes der kun standardfrø for grøntsager, prydplanter, frugtplanter, 
druer, aromatiske urter eller lægeurter, hvilket er tilstrækkeligt. Et krav om at producere 
certificeret frø vil medføre uforholdsmæssige bureaukratiske byrder. Der er ingen grund til at 
ændre denne situation.

Ændringsforslag 213
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion og markedsføring af 
kerneplanter, basismateriale, certificeret 
materiale og standardmateriale

Markedsføring af kerneplanter, 
basismateriale, certificeret materiale og 
standardmateriale

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktionen af planteformeringsmateriale. Det er 
ikke altid helt klart, om hele høsten eller en del af denne skal bruges som 
planteformeringsmateriale eller skal sælges som fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde 
bør restriktionerne ikke være gældende. Da det hverken er muligt eller realistisk at lade 
produktion af frø og andre planter, der kan anvendes som planteformeringsmateriale, være 
omfattet af denne lovgivning, skal ordene "produktion og" udgå af overskriften til kapitel II 
og overskriften til artikel 13.

Ændringsforslag 214
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
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Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion og markedsføring af 
kerneplanter, basismateriale, certificeret 
materiale og standardmateriale

Markedsføring af kerneplanter, 
basismateriale, certificeret materiale og 
standardmateriale

Or. de

Ændringsforslag 215
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale, der
produceres og markedsføres, skal være i 
overensstemmelse med:

1. Planteformeringsmateriale, der 
markedsføres, skal være i 
overensstemmelse med:

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktionen af planteformeringsmateriale. Det er 
ikke altid helt klart, om hele høsten eller en del af denne skal bruges som 
planteformeringsmateriale eller skal sælges som fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde 
bør restriktionerne ikke være gældende. Da det hverken er muligt eller realistisk at lade 
produktion af frø og andre planter, der kan anvendes som planteformeringsmateriale, være 
omfattet af denne lovgivning, skal ordene "produktion og" udgå af artikel 13.

Ændringsforslag 216
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale, der
produceres og markedsføres, skal være i 
overensstemmelse med:

1. Planteformeringsmateriale, der 
markedsføres, skal være i 
overensstemmelse med:



AM\1013313DA.doc 77/107 PE526.081v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 217
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) registreringskravene i afdeling 2 a) registreringskravene i afdeling 2, bortset 
fra standardmateriale

Or. en

Begrundelse

Hensigten med kategorien "standardmateriale" er at skabe større diversitet på markedet. Med 
den foreslåede tekst vil det imidlertid blive endnu mere restriktivt at benytte 
standardmateriale, og det vil være underlagt flere begrænsninger og 
certificeringsforpligtelser, end det er i dag.

Ændringsforslag 218
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produktions- og kvalitetskravene i 
afdeling 3 for den pågældende kategori

b) kvalitetskravene i afdeling 3 for den 
pågældende kategori

Or. de

Ændringsforslag 219
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på 2. Stk. 1, litra a) og b), finder ikke 
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produktionskravene for det 
planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i artikel 14, stk. 3, og artikel 36.

anvendelse på kravene for det 
planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i artikel 14, stk. 3, og artikel 36.

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver, som denne forordning skal afløse, regulerer ikke produktion af 
planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 220
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på
produktionskravene for det 
planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i artikel 14, stk. 3, og artikel 36.

2. Stk. 1, litra a) og b), finder ikke 
anvendelse på kvalitetskravene for det 
planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i artikel 14, stk. 3, og artikel 36.

Or. en

Begrundelse

Forslaget regulerer produktionen af planteformeringsmateriale. Det er imidlertid ikke altid 
klart, om hele høsten eller dele af den vil blive anvendt som planteformeringsmateriale, 
fødevarer eller foder. Da det hverken er muligt eller realistisk at lade produktion af frø og 
andre planter, der kan anvendes som planteformeringsmateriale, være omfattet af denne 
lovgivning, skal ordet "produktionskravene" udgå. Undtagelser fra nr. 2 bør ikke gælde 
produktionskravene, men kvalitetskravene. Dette bør tages i betragtning.

Ændringsforslag 221
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på
produktionskravene for det 
planteformeringsmateriale, der er 

2. Stk. 1, litra a) og b), finder ikke 
anvendelse på kravene til det 
planteformeringsmateriale, der er 
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omhandlet i artikel 14, stk. 3, og artikel 36. omhandlet i artikel 14, stk. 3, og artikel 36.

Or. de

Ændringsforslag 222
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale må kun 
produceres og markedsføres, hvis det 
tilhører en sort, der er registreret i et 
nationalt sortsregister som omhandlet i 
artikel 51 eller i EU-sortsregistret som 
omhandlet i artikel 52.

1. Planteformeringsmateriale må 
markedsføres, hvis det tilhører en sort, der 
er registreret i et nationalt sortsregister som 
omhandlet i artikel 51 eller i EU-
sortsregistret som omhandlet i artikel 52, 
eller hvis køberen har adgang til en 
beskrivelse af planteformeringsmaterialet.

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 14, stk. 1, må kun planteformeringsmateriale fra registrerede sorter 
markedsføres. Definitionen af "sort" i forslaget afspejler imidlertid ikke de naturlige forhold 
for de fleste levende planter. Derfor bør bestemmelser om obligatorisk henvisning til 
registrerede sorter udgå. En beskrivelse af planteformeringsmaterialet ville være et passende 
alternativ til sortsregistrering.

Ændringsforslag 223
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale må kun
produceres og markedsføres, hvis det 
tilhører en sort, der er registreret i et 
nationalt sortsregister som omhandlet i 
artikel 51 eller i EU-sortsregistret som 
omhandlet i artikel 52.

1. Planteformeringsmateriale må kun 
markedsføres, hvis det tilhører en sort, der 
er registreret i et nationalt sortsregister som 
omhandlet i artikel 51 eller i EU-
sortsregistret som omhandlet i artikel 52.
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Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktionen af planteformeringsmateriale. Det er 
ikke altid helt klart, om hele høsten eller en del af denne skal bruges som 
planteformeringsmateriale eller skal sælges som fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde 
bør restriktionerne ikke være gældende. Da det hverken er muligt eller realistisk at lade 
produktion af frø og andre planter, der kan anvendes som planteformeringsmateriale, være 
omfattet af denne lovgivning, skal ordene "produceres og" udgå af artikel 14.

Ændringsforslag 224
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale må kun
produceres og markedsføres, hvis det 
tilhører en sort, der er registreret i et 
nationalt sortsregister som omhandlet i 
artikel 51 eller i EU-sortsregistret som 
omhandlet i artikel 52.

1. Planteformeringsmateriale må kun 
markedsføres, hvis det tilhører en sort, der 
er registreret i et nationalt sortsregister som 
omhandlet i artikel 51 eller i EU-
sortsregistret som omhandlet i artikel 52.

Or. de

Begrundelse

Produktion indgår ikke i de direktiver, der er samlet i denne forordning.

Ændringsforslag 225
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale må kun
produceres og markedsføres, hvis det 
tilhører en sort, der er registreret i et 
nationalt sortsregister som omhandlet i 
artikel 51 eller i EU-sortsregistret som 

1. Planteformeringsmateriale må 
produceres og markedsføres, hvis det 
tilhører en sort, der er registreret i et 
nationalt sortsregister som omhandlet i 
artikel 51 eller i EU-sortsregistret som 
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omhandlet i artikel 52. omhandlet i artikel 52.

Or. en

Begrundelse

Markedsføringen bør ikke kun begrænses til planteformeringsmateriale fra registrerede 
sorter i medfør af krav til selvstændighed, ensartethed og stabilitet. Forskellige typer 
landbrug bruger forskellige sorter, og lovgivningen bør præcisere, at heterogent materiale og 
sorter til nichemarkeder kan markedsføres i henhold til de tilpassede krav.

Ændringsforslag 226
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan grundstammer 
produceres og markedsføres, selv om de 
ikke tilhører en sort, der er registreret i et 
nationalt sortsregister eller i EU-
sortsregistret.

2. Uanset stk. 1 skal grundstammer 
produceres og markedsføres og skal være
registreret i et nationalt sortsregister eller i 
EU-sortsregistret.

Or. it

Begrundelse

Grundstammer er i visse tilfælde den eneste "biologiske" bekæmpelsesmetode, f.eks. mod 
vinlus, og er af afgørende betydning for at sikre sorternes optimale tilpasning til jorbundens 
forhold.

Ændringsforslag 227
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. de
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Ændringsforslag 228
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden er det nødvendigt at oprette en separat artikel om heterogent 
materiale, jf. artikel 15. De nødvendige oplysninger bør desuden fremgå af basisretsakten og 
ikke af de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 229
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140 
vedrørende fastlæggelse af, at
planteformeringsmateriale uanset stk. 1
kan produceres og markedsføres, selv om 
det ikke tilhører en sort som defineret i 
artikel 10, nr. 1), ( i det følgende benævnt
"heterogent materiale"), og selv om det 
ikke opfylder kravene til selvstændighed, 
ensartethed og stabilitet, som er fastlagt i 
artikel 60, 61 og 62, og har en 
tilfredsstillende dyrknings- og/eller 
brugsværdi eller en bæredygtig dyrknings-
og/eller brugsværdi som omhandlet i 
artikel 58 og 59.

Planteformeringsmateriale kan produceres 
og markedsføres, selv om det ikke tilhører 
en sort som defineret i artikel 10, nr. 1), ( i 
det følgende benævnt "heterogent 
materiale"), og selv om det ikke opfylder 
kravene til selvstændighed, ensartethed og 
stabilitet, som er fastlagt i artikel 60, 61 og 
62, og har en tilfredsstillende dyrknings-
og/eller brugsværdi eller en bæredygtig 
dyrknings- og/eller brugsværdi som 
omhandlet i artikel 58 og 59.

Or. en
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Begrundelse

Forskellige typer landbrug bruger forskellige sorter, og lovgivningen bør præcisere, at 
heterogent materiale og sorter til nichemarkeder kan markedsføres i henhold til de tilpassede 
krav. Tillæggelsen af beføjelser bør begrænses til følgende gennemførelsesregler og bør ikke 
vedrøre selve muligheden for at markedsføre heterogent materiale.

Ændringsforslag 230
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse delegerede retsakter kan indeholde et 
eller flere af følgende elementer for så vidt 
angår heterogent materiale:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140, som
kan indeholde et eller flere af følgende 
elementer for så vidt angår heterogent 
materiale:

Or. en

Begrundelse

Markedsføringen bør ikke kun begrænses til planteformeringsmateriale fra registrerede 
sorter i medfør af krav til selvstændighed, ensartethed og stabilitet. Forskellige typer 
landbrug bruger forskellige sorter, og lovgivningen bør præcisere, at heterogent materiale 
kan markedsføres i henhold til de tilpassede krav.

Ændringsforslag 231
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for mærkning og emballering a) regler for mærkning og emballering for 
at oplyse den endelige køber om 
udvælgelsesregionen for materialet og 
produktionssted og -dato for hvert solgt 
parti; regler om emballering for at sikre, 
at den tilpasses til potentielle 
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professionelle brugeres behov

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrører tillæggelse af beføjelser for så vidt angår gennemførelsesregler 
vedrørende markedsføring af heterogent materiale.

Ændringsforslag 232
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) regler for beskrivelse af materialet, 
herunder avlsmetoder og anvendt 
forældremateriale, beskrivelse af 
produktionsordning for det pågældende 
planteformeringsmateriale og 
tilgængeligheden af standardprøver

b) regler for beskrivelse af materialet, 
herunder opnåelsesprocedurer,
avlsmetoder og anvendt forældremateriale, 
beskrivelse af produktionsordning for det 
pågældende planteformeringsmateriale og 
tilgængeligheden af standardprøver, fælles 
karakteristika for alle planter, der 
stammer fra materialet, eller de konstante 
karakteristika (på marken og/eller i 
høsten), som ikke nødvendigvis deles, når 
materialet dyrkes med anvendelse af en 
specifik produktionsmetode i et specifikt 
miljø og en specifik region, og også 
afhængigt at sted og år for det 
kommercialiserede produktionsbatch og 
tilgængeligheden af standardprøver

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrører tillæggelse af beføjelser for så vidt angår gennemførelsesregler 
vedrørende markedsføring af heterogent materiale.

Ændringsforslag 233
Corinne Lepage, Andrea Zanoni
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) regler om, hvilke oplysninger og 
produktionsprøver den professionelle 
operatør skal opbevare, og om 
vedligeholdelsesavl

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrører tillæggelse af beføjelser for så vidt angår gennemførelsesregler 
vedrørende markedsføring af heterogent materiale.

Ændringsforslag 234
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kompetente myndigheders oprettelse 
af registre over heterogent materiale og 
betingelserne for optagelse heri samt 
indholdet af disse registre

d) de kompetente lokale eller nationale
myndigheders oprettelse af registre over 
heterogent materiale og betingelserne for 
optagelse heri samt indholdet af disse 
registre

Or. en

Begrundelse

En række lande har allerede oprettet kataloger over heterogent materiale på regionalt plan.

Ændringsforslag 235
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) fastlæggelse af gebyrer og 
udgiftsposter for beregning af disse 
gebyrer med henblik på registrering af 
heterogent materiale som omhandlet i 
litra d), således at det sikres, at disse 
gebyrer ikke udgør en hindring for 
registrering af det pågældende heterogene 
materiale.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 236
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse delegerede retsakter skal vedtages 
inden den [Office of Publications, please 
insert date of application of this 
Regulation…]. De kan vedtages for bestemte 
slægter eller arter.

Disse delegerede retsakter skal vedtages 
inden den [Office of Publications, please 
insert date of application of this 
Regulation…]. De kan vedtages for bestemte 
slægter eller arter, for hvilke der er indgivet 
en ansøgning.

Or. en

Ændringsforslag 237
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Markedsføring af heterogent materiale

Planteformeringsmateriale kan 
produceres lokalt og markedsføres som 
heterogent materiale, der er registreret i et 
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nationalt sortsregister som omhandlet i 
artikel 51, på grundlag af en officielt 
anerkendt beskrivelse. Hertil hører bl.a.:
a) landsorter, bevarelsessorter eller 
udvalgte sorter af disse, som ikke 
overholder artikel 60, 61 og 62, men hvis 
agronomiske resultater er kendetegnet af 
en vis stabilitet
b) sorter bestående af flere komponenter, 
der er udviklet ved åben bestøvning 
(polykrydsning) af et defineret sæt af 
forældreplaner, som ikke er i 
overensstemmelse med artikel 60, 61 og 
62, men hvis agronomiske resultater er 
kendetegnet af en vis stabilitet
c) sorter med åben bestøvning og 
populationer af sorter bestående af helt 
eller delvis udkrydse arter, som ikke er i 
overensstemmelse med artikel 60, 61 og 
61, men hvis agronomiske resultater er 
kendetegnet af en vis stabilitet
d) populationskrydsninger mellem 
populationer opnået ved åben bestøvning 
eller sorter med åben bestøvning med en 
høj grad af heterogenitet
e) sammensatte krydspopulationer baseret 
på definerede forældrelinjer og udviklet i 
et bestemt miljø, hvor der er behov for en 
høj grad af heterogenitet og høj plasticitet 
med henblik på tilpasning til ændrede 
miljøforhold.
2) Heterogent materiale opnås ved hjælp 
af metoder, der respekterer naturlige 
barrierer.
3) Markedsføring af heterogent materiale 
skal ske i overensstemmelse med 
bestemmelserne i del III, afsnit III i 
denne retsakt.

Or. en

Begrundelse

For at komme videre med fremavl af forskellige populationer/arter må registreringen af 
heterogent materiale ikke overlades til delegerede retsakter, der kan begrænse det til bestemte 
arter/sorter eller føre til pakningsregler, der hindrer fremme af biodiversitet. Listen giver 
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mulighed for registrering af hele sortimentet af heterogent materiale, som anvendes inden for 
landbruget.

Ændringsforslag 238
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a

Inden [indsæt datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] fremsætter 
Kommissionen efter den almindelige 
lovgivningsprocedure et forslag, hvori 
der fastsættes bestemmelser om 
markedsføring af heterogent materiale 
af bestemte slægter og arter.

Dette forslag fastlægger:
a) slægter eller arter, som bestemmelserne 
i denne artikel kan finde anvendelse på
b) krav vedrørende mærkning og 
emballering af det pågældende 
heterogene materiale
c) markedsføringsmetoder, der sikrer, at 
sådanne metoder ikke udgør en hindring 
for registrering og markedsføring af det 
pågældende heterogene materiale.

Or. de

Ændringsforslag 239
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Krav om tilhørighed til registrerede kloner
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Planteformeringsmateriale, som tilhører 
en klon, må kun produceres og 
markedsføres, hvis den pågældende klon 
er registreret i et nationalt sortsregister 
som omhandlet i artikel 51 eller i EU-
sortsregistret som omhandlet i artikel 52.

Or. en

Begrundelse

Dette stemmer ikke overens med definitionen af kloner i dette udkast til udtalelse. Kloning er 
et botanisk koncept, som kun angiver en bestand af planter, der produceres ud fra en anden 
plante gennem vegetativ formering, hvorfor alle er genetisk identiske og ikke kan skelnes fra 
hinanden.

Ændringsforslag 240
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Krav om tilhørighed til registrerede kloner
Planteformeringsmateriale, som tilhører 
en klon, må kun produceres og 
markedsføres, hvis den pågældende klon 
er registreret i et nationalt sortsregister 
som omhandlet i artikel 51 eller i EU-
sortsregistret som omhandlet i artikel 52.

Or. en

Begrundelse

Dette stemmer ikke overens med definitionen af kloner i dette udkast til udtalelse. Kloning er 
et botanisk koncept, som kun angiver en bestand af planter, der produceres ud fra en anden 
plante gennem vegetativ formering, hvorfor alle er genetisk identiske og ikke kan skelnes fra 
hinanden.

Ændringsforslag 241
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Krav om tilhørighed til registrerede kloner
Planteformeringsmateriale, som tilhører 
en klon, må kun produceres og 
markedsføres, hvis den pågældende klon 
er registreret i et nationalt sortsregister 
som omhandlet i artikel 51 eller i EU-
sortsregistret som omhandlet i artikel 52.

Or. de

Begrundelse

Sjældne eller gamle plantesorter kan være kloner, som ikke obligatorisk er blevet registreret 
eller skal registreres.

Ændringsforslag 242
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Markedsføring af heterogent materiale

1. Planteformeringsmateriale kan 
markedsføres som heterogent materiale, 
der er registreret i et nationalt 
sortsregister som omhandlet i artikel 51, 
på grundlag af en officielt anerkendt 
beskrivelse. Hertil hører bl.a.:
a) landsorter, bevarelsessorter eller 
udvalgte sorter af disse, som ikke 
overholder artikel 60, 61 og 62, men hvis 
agronomiske resultater er kendetegnet af 
en vis stabilitet
b) sorter bestående af flere komponenter, 
der er udviklet ved åben bestøvning 
(polykrydsning) af et defineret sæt af 



AM\1013313DA.doc 91/107 PE526.081v01-00

DA

forældreplaner, som ikke er i 
overensstemmelse med artikel 60, 61 og 
62, men hvis agronomiske resultater er 
kendetegnet af en vis stabilitet
c) sorter med åben bestøvning og 
populationer af sorter bestående af helt 
eller delvis udkrydse arter, som ikke er i 
overensstemmelse med artikel 60, 61 og 
61, men hvis agronomiske resultater er 
kendetegnet af en vis stabilitet
d) populationskrydsninger mellem 
populationer opnået ved åben bestøvning 
eller sorter med åben bestøvning med en 
høj grad af heterogenitet
e) sammensatte krydspopulationer baseret 
på definerede forældrelinjer og udviklet i 
et bestemt miljø, hvor der er behov for en 
høj grad af heterogenitet og høj plasticitet 
med henblik på tilpasning til ændrede 
miljøforhold.
2. Heterogent materiale opnås ved hjælp 
af metoder, der respekterer naturlige 
barrierer.
3. Markedsføring af heterogent materiale 
skal ske i overensstemmelse med 
bestemmelserne i afsnit III i denne 
retsakt.

Or. en

Begrundelse

For at komme videre med fremavl af forskellige populationer/sorter må registreringen af 
heterogent materiale ikke overlades til delegerede retsakter, der kan begrænse det til bestemte 
arter/sorter eller føre til pakningsregler, der hindrer fremme af biodiversitet. Listen giver 
mulighed for registrering af hele sortimentet af heterogent materiale, som anvendes inden for 
landbruget.

Ændringsforslag 243
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Krav til sorter til nichemarkeder

1) Planteformeringsmateriale kan 
markedsføres som sorter til 
nichemarkeder på grundlag af en officielt 
anerkendt beskrivelse, hvor:
a) de pågældende sorter eller landracer 
ikke har nogen iboende værdi med 
henblik på kommerciel 
afgrødeproduktion, men er blevet udviklet 
til dyrkning under bestemte forhold; en 
sort betragtes som udviklet til dyrkning 
under bestemte forhold, hvis den er 
udviklet til dyrkning under bestemte 
agrotekniske, klimatiske eller agrologiske 
forhold såsom manuel pleje eller udbytte i 
flere år
b) det er mærket med angivelsen 
"materiale til nichemarked".
2) Personer, som fremstiller materiale til 
nichemarkeder, fører fortegnelser over 
mængden af det producerede og 
markedsførte materiale for hver slægt, art 
eller type af materiale. På anmodning 
stiller de disse fortegnelser til rådighed for 
de kompetente myndigheder.
3) Sorter til nichemarkeder sælges i 
mængder, der ikke er større end 
nødvendigt til at tilså eller beplante 
0,25 ha jord med den normale sånings-
eller beplantningstæthed for de 
pågældende arter.

Or. en

Ændringsforslag 244
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktions- og kvalitetskrav til 
planteformeringsmateriale

Kvalitetskrav til planteformeringsmateriale

Or. de

Begrundelse

Produktion indgår ikke i de direktiver, der er samlet i denne forordning.

Ændringsforslag 245
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale skal 
produceres i overensstemmelse med 
produktionskravene i del A i bilag II og
må kun markedsføres, hvis det overholder 
de kvalitetskrav, der er fastlagt i del B i 
bilag II.

1. Planteformeringsmateriale, der er på vej 
mod officiel certificering, må kun 
markedsføres, hvis det overholder de 
kvalitetskrav, der er fastlagt i del B i bilag 
II.

Or. en

Begrundelse

Kravene i bilag II skal kun gælde for materiale, der er på vej mod officiel certificering.

Ændringsforslag 246
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale skal 
produceres i overensstemmelse med 
produktionskravene i del A i bilag II og 
må kun markedsføres, hvis det overholder 
de kvalitetskrav, der er fastlagt i del B i 

1. Frø og læggekartofler må kun 
markedsføres, hvis det overholder de 
kvalitetskrav, der er fastlagt i del B i bilag 
II.



PE526.081v01-00 94/107 AM\1013313DA.doc

DA

bilag II.

Or. en

Begrundelse

Kravene i artikel 16, stk. 1, gælder ikke sektorerne for frugt og druer. Kendetegnene for frugt 
og druer er meget forskellige fra frø, så de samme regler kan ikke gælde for de relevante 
sektorer. Denne artikel viser begrænsningerne ved at fusionere 12 direktiver til én forordning. 
Udtrykket "frø og læggekartofler" erstatter udtrykket "planteformeringsmateriale" i artikel 
16, stk. 1.

Ændringsforslag 247
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planteformeringsmateriale skal 
produceres i overensstemmelse med 
produktionskravene i del A i bilag II og 
må kun markedsføres, hvis det overholder 
de kvalitetskrav, der er fastlagt i del B i 
bilag II.

1. Planteformeringsmateriale, der er blevet 
officielt registreret og gennemgår en 
certificeringsprocedure, må kun 
markedsføres, hvis det overholder de 
kvalitetskrav, der er fastlagt i del B i bilag 
II.

Or. de

Ændringsforslag 248
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Under forarbejdning, emballering, 
oplagring og transport eller ved levering 
kan partier af planteformeringsmateriale 
opdeles i to eller flere partier. I sådanne 
tilfælde skal den professionelle operatør 
føre fortegnelser om de nye partiers 
oprindelse.

3. Under forarbejdning, emballering, 
oplagring og transport eller ved levering 
kan partier af planteformeringsmateriale 
opdeles i to eller flere partier. I sådanne 
tilfælde skal den professionelle operatør 
føre fortegnelser om de nye partiers 
oprindelse, medmindre der højst er én 
mellemmand mellem producenten og 



AM\1013313DA.doc 95/107 PE526.081v01-00

DA

brugeren, og når alle de berørte 
professionelle operatører leverer til de 
samme lokale og regionale markeder.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem lange og korte distributionskæder. Så partier, der leveres 
gennem korte kæder, bør fritages for bureaukratiske byrder, og derfor bør der ikke være 
nogen pligt til at opdele dem.

Ændringsforslag 249
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale skal certificeres og 
identificeres ved hjælp af en officiel 
mærkeseddel ("officiel mærkeseddel").

1. Kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale kan certificeres og 
identificeres ved hjælp af en officiel 
mærkeseddel ("officiel mærkeseddel").

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk mærkning krænker de erhvervsdrivendes frihed til at udøve en økonomisk 
aktivitet. De erhvervsdrivende skal alene beslutte, hvorvidt de for det første certificerer eller 
for det andet identificerer deres planteformeringsmateriale ved hjælp af et officielt mærke, et 
operatørmærke eller endda et ureguleret mærke, som ikke anerkendes af en officiel instans.

Ændringsforslag 250
João Ferreira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale skal certificeres og 
identificeres ved hjælp af en officiel 

1. Kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale kan certificeres og 
identificeres ved hjælp af en officiel 
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mærkeseddel ("officiel mærkeseddel"). mærkeseddel ("officiel mærkeseddel").

Or. pt

Ændringsforslag 251
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Denne certificering og identifikation 
angår de sorter, der er indført i EU-
sortsregistret. Nationale mærker eller 
certificeringssystemer er fortsat altid 
tilladt.

Or. de

Ændringsforslag 252
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Denne artikel må under ingen 
omstændigheder forhindre brugen af 
nationale eller private mærker og 
certificeringsordninger.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk mærkning krænker de erhvervsdrivendes frihed til at udøve en økonomisk 
aktivitet. De erhvervsdrivende skal alene beslutte, hvorvidt de for det første certificerer eller 
for det andet identificerer deres planteformeringsmateriale ved hjælp af et officielt mærke, et 
operatørmærke eller endda et ureguleret mærke, som ikke anerkendes af en officiel instans.

Ændringsforslag 253
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Denne artikel gælder for kartofler og 
arter, der dyrkes på mere end 5 % af 
landbrugsarealet i Unionen. Disse arter er 
opgjort i bilag Ia.

Or. en

Begrundelse

Bureaukratiske procedurer, der er i bedre overensstemmelse med operatørernes behov. 
Operatørerne pålægges et betydeligt bureaukrati i artikel 20. Denne grad af bureaukrati er 
berettiget som et middel til at sikre fødevareproduktionen. Artikel 20 skal begrænses til arter, 
der er nødvendige for at garantere fødevaresikkerheden. Dette kan muligvis samtidig udvikle 
fødevarediversiteten inden for arter, der ikke står opført i bilag I.

Ændringsforslag 254
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den officielle mærkeseddel og 
operatørens mærkeseddel skal indeholde 
de oplysninger, der er anført i del A i bilag 
III.

1. Den officielle mærkeseddel skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
del A i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Krav vedrørende emballagens størrelse kan ikke indføres på EU-niveau. De er forskellige fra 
land til land og skal fortsat være det, når der er tale om standardmateriale. Derfor skal 
udtrykket "operatørens mærkeseddel" slettes.

Ændringsforslag 255
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140, 
vedrørende yderligere krav, som supplerer 
de i stk. 1 og 2 omhandlede krav til 
officielle mærkesedler og operatørers 
mærkesedler. Disse supplerende krav kan 
vedrøre et eller flere af følgende elementer:

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140, 
vedrørende yderligere krav, som supplerer 
de i stk. 1 og 2 omhandlede krav til 
officielle mærkesedler. Disse supplerende 
krav kan vedrøre et eller flere af følgende 
elementer:

Or. en

Begrundelse

Krav vedrørende emballagens størrelse kan ikke indføres på EU-niveau. De er forskellige fra 
land til land og skal fortsat være det, når der er tale om standardmateriale. Derfor skal 
udtrykket "operatørers mærkesedler" slettes.

Ændringsforslag 256
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter modellen for den 
officielle mærkeseddel og operatørens 
mærkeseddel. Disse modeller kan vedtages 
for hver slægt eller art. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 
3.

7. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter modellen for den 
officielle mærkeseddel. Disse modeller kan 
vedtages for hver slægt eller art. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Krav vedrørende emballagens størrelse kan ikke indføres på EU-niveau. De er forskellige fra 
land til land og skal fortsat være det, når der er tale om standardmateriale. Derfor skal 
udtrykket "operatørens mærkeseddel" slettes.
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Ændringsforslag 257
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed efter 
anmodning fra den professionelle 
operatør, eller hvis den pågældende 
professionelle operatør ikke er godkendt i 
henhold til artikel 23.

b) den kompetente myndighed

Or. en

Ændringsforslag 258
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 259
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 260
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Professionelle operatører kan godkendes 
af den kompetente myndighed til at udføre
certificering og udfærdige officielle 
mærkesedler under officielt tilsyn som 
omhandlet i artikel 22, litra a), hvis de 
opfylder følgende betingelser:

1. Professionelle operatører kan godkendes 
af den kompetente myndighed til at udføre
certificeringsaktiviteter og udfærdige samt 
anbringe officielle mærkesedler under 
officielt tilsyn som omhandlet i artikel 22, 
litra a), hvis de opfylder alle relevante
betingelser vedrørende den pågældende 
aktivitet:

Or. en

Ændringsforslag 261
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede godkendelse 
kan gives for alle eller for bestemte slægter 
eller arter.

2. Den i stk. 1 omhandlede godkendelse 
kan gives for alle eller for bestemte slægter 
eller arter, kategorier af 
planteformeringsmateriale eller 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Myndighederne kan beslutte, hvilke arter, kategorier og aktiviteter de vil tillade under 
officielt tilsyn.

Ændringsforslag 262
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) akkreditering af hele den 
professionelle operatørs aktivitet med 
hensyn til planteformeringsmateriale 
baseret på eksternt akkrediteret 
kvalitetssikring under henvisning til nogle 
af eller alle bestemmelserne i stk. 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne supplerende artikel er at give mulighed for senere udvikling af nye 
metoder til certificering af planteformeringsmateriale, som ikke udelukkende er baseret på de 
detaljerede krav i stk. 2 og 3.

Ændringsforslag 263
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt de officielle mærkesedler 
udfærdiges af de kompetente myndigheder 
som omhandlet i artikel 22, litra b), 
foretager de kompetente myndigheder alle 
nødvendige markinspektioner samt al 
nødvendig prøveudtagning og afprøvning i 
henhold til de certificeringsordninger, der 
er vedtaget i henhold til artikel 20, stk. 2, 
for at bekræfte, at det pågældende 
materiale overholder de produktions- og
kvalitetskrav, der er vedtaget i henhold til 
artikel 16, stk. 2.

Såfremt de officielle mærkesedler 
udfærdiges af de kompetente myndigheder 
som omhandlet i artikel 22, litra b), 
foretager de kompetente myndigheder alle 
nødvendige markinspektioner samt al 
nødvendig prøveudtagning og afprøvning i 
henhold til de certificeringsordninger, der 
er vedtaget i henhold til artikel 20, stk. 2, 
for at bekræfte, at det pågældende 
materiale overholder de kvalitetskrav, der 
er vedtaget i henhold til artikel 16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktionen af planteformeringsmateriale. Det er 
ikke altid helt klart, om hele høsten eller en del af denne skal bruges som 
planteformeringsmateriale eller skal sælges som fødevarer eller foder. I sidstnævnte tilfælde 
bør restriktionerne ikke være gældende. I henhold til proportionalitetsprincippet bør de 
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restriktive regler ikke finde anvendelse på produktion af alle typer planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 264
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt de officielle mærkesedler 
udfærdiges af de kompetente myndigheder 
som omhandlet i artikel 22, litra b), 
foretager de kompetente myndigheder alle 
nødvendige markinspektioner samt al 
nødvendig prøveudtagning og afprøvning i 
henhold til de certificeringsordninger, der 
er vedtaget i henhold til artikel 20, stk. 2, 
for at bekræfte, at det pågældende 
materiale overholder de produktions- og
kvalitetskrav, der er vedtaget i henhold til 
artikel 16, stk. 2.

Såfremt de officielle mærkesedler 
udfærdiges af de kompetente myndigheder 
som omhandlet i artikel 22, litra b), 
foretager de kompetente myndigheder alle 
nødvendige markinspektioner samt al 
nødvendig prøveudtagning og afprøvning i 
henhold til de certificeringsordninger, der 
er vedtaget i henhold til artikel 20, stk. 2, 
for at bekræfte, at det pågældende 
materiale overholder de kvalitetskrav, der 
er vedtaget i henhold til artikel 16, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Produktion indgår ikke i de direktiver, der er samlet i denne forordning.

Ændringsforslag 265
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om planlagt produktion og
certificering af kerneplanter, basismateriale 
eller certificeret materiale

Meddelelse om planlagt certificering med 
officiel mærkeseddel af kerneplanter, 
basismateriale eller certificeret materiale

Or. en

Begrundelse

De eksisterende direktiver regulerer ikke produktionen af planteformeringsmateriale, idet den 
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senere anvendelse af materialet (planteformeringsmateriale, fødevarer, foder) ikke altid 
kendes på forhånd. For at undgå forvirring skal det desuden præciseres, at kerneplanter, 
basismateriale og certificeret materiale er de eneste kategorier, der skal tages i betragtning i 
forbindelse med certificeringsprocedurer. I henhold til proportionalitetsprincippet bør de 
restriktive regler ikke finde anvendelse på produktion af alle typer planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 266
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om planlagt produktion og
certificering af kerneplanter, basismateriale 
eller certificeret materiale

Meddelelse om planlagt certificering af 
kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale

Or. de

Ændringsforslag 267
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De professionelle operatører underretter i 
god tid de respektive kompetente 
myndigheder om, at de har til hensigt at
producere planteformeringsmateriale som 
kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale og udføre den i 
artikel 19, stk. 1, omhandlede 
certificering. Denne meddelelse skal 
indeholde oplysninger om de pågældende 
plantearter og kategorier.

De professionelle operatører underretter i 
god tid de respektive kompetente 
myndigheder om, at de har til hensigt at
lade planteformeringsmateriale certificere
som kerneplanter, basismateriale eller 
certificeret materiale i henhold til artikel 
19, stk. 1. Denne meddelelse skal 
indeholde oplysninger om de pågældende 
plantearter og kategorier.

Or. de

Ændringsforslag 268
Satu Hassi, Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operatørens mærkeseddel udfærdiges og 
påklæbes af den professionelle operatør, 
efter at denne ved egne inspektioner og 
egen prøveudtagning og afprøvning har 
kontrolleret, at planteformeringsmaterialet
overholder produktions- og 
kvalitetskravene i artikel 16, stk. 2.

Operatørens mærkeseddel udfærdiges og 
påklæbes af den professionelle operatør, 
efter at denne ved egne inspektioner og 
egen prøveudtagning og afprøvning har 
kontrolleret, at planteformeringsmaterialet
er egnet til formålet, og at 
planteformeringsmaterialets egenskaber 
er i overensstemmelse med angivelserne 
på mærkesedlen.

Or. en

Begrundelse

I den foreslåede forordning er bestemmelserne vedrørende operatørernes mærkesedler 
baseret på kravene vedrørende officielle mærkesedler. I stedet bør der indføres bestemmelser, 
der reelt forbedrer operatørernes mærkesedler, og disse bør indeholde hensigtsmæssige 
specifikationer.

Ændringsforslag 269
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operatørens mærkeseddel udfærdiges og 
påklæbes af den professionelle operatør, 
efter at denne ved egne inspektioner og 
egen prøveudtagning og afprøvning har 
kontrolleret, at planteformeringsmaterialet 
overholder produktions- og
kvalitetskravene i artikel 16, stk. 2.

Operatørens mærkeseddel udfærdiges og 
påklæbes af den professionelle operatør, 
efter at denne ved egne inspektioner og 
egen prøveudtagning og afprøvning har 
kontrolleret, at planteformeringsmaterialet 
overholder kvalitetskravene i artikel 16, 
stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 270
Satu Hassi, Karin Kadenbach



AM\1013313DA.doc 105/107 PE526.081v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den officielle mærkeseddel og 
operatørens mærkeseddel udfærdiges med 
henvisning til et parti. Den anbringes, alt 
efter hvad der er relevant, på den enkelte 
plante eller på ydersiden af pakninger, 
beholdere eller bundter.

1. Den officielle mærkeseddel og 
operatørens mærkeseddel udfærdiges med 
henvisning til et parti. Operatørens 
mærkeseddel skal kun udfærdiges med 
henvisning til et parti, hvis det 
pågældende parti er større end det, der 
typisk er påkrævet til at dyrke en hektar.
Den anbringes, alt efter hvad der er
nødvendigt, på den enkelte plante eller på 
ydersiden af pakninger, beholdere eller 
bundter.

Or. en

Begrundelse

Operatørernes mærkesedler skal være forholdsmæssige. I forslaget skelnes der ikke mellem 
officielle mærkesedler og operatørernes mærkesedler, idet der indføres uforholdsmæssige 
krav til operatørernes mærkesedler. Eftersom der kan være tale om meget små mængder, bør 
reglerne kun gælde for partier af en rimelig størrelse.

Ændringsforslag 271
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et parti opdeles i flere partier, 
udstedes en ny officiel mærkeseddel eller 
operatørs mærkeseddel for hvert parti. Hvis 
flere partier sammenlægges til et nyt parti, 
udstedes en ny officiel mærkeseddel eller 
en operatørs mærkeseddel for dette nye 
parti.

2. Hvis et parti opdeles i flere partier, 
udstedes en ny officiel mærkeseddel eller 
operatørs mærkeseddel for hvert parti. Hvis 
flere partier sammenlægges til et nyt parti, 
udstedes en ny officiel mærkeseddel eller 
en operatørs mærkeseddel for dette nye 
parti. Disse krav gælder ikke lokal 
distribution af planteformeringsmateriale.

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse vedrører kun agroindustrielle metoder i stor skala. Men lokal 
handel, hvor det er nemt at opnå sporbarhed, bør fritages for kravene vedrørende opdeling af 
partier.

Ændringsforslag 272
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afprøvning af kerneplanter, basismateriale 
og certificeret materiale efter certificering

Afprøvning af kerneplanter, basismateriale 
og certificeret materiale efter certificering
med officiel mærkeseddel

Or. en

Begrundelse

Der hersker ikke tilstrækkelig klarhed om, at officielle mærkesedler udelukkende vedrører 
kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale. Det skal gøres klart, at den officielle 
mærkeseddel kun vedrører kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale. Indsættelse 
af betegnelsen "med officiel mærkeseddel" i overskriften til artikel 30.

Ændringsforslag 273
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter den i artikel 19, stk. 1, omhandlede 
certificering kan de kompetente 
myndigheder afprøve det pågældende 
planteformeringsmateriale (i det følgende 
benævnt "efterafprøvning") for at bekræfte, 
at det overholder kvalitetskravene i artikel 
16, stk. 2, og de certificeringsordninger, 
der er vedtaget i henhold til artikel 20, stk. 
2.

1. Efter den i artikel 19, stk. 1, omhandlede 
certificering kan de kompetente 
myndigheder afprøve det pågældende 
planteformeringsmateriale (i det følgende 
benævnt "efterafprøvning") for at bekræfte, 
at det overholder kvalitetskravene i artikel 
16, stk. 2, og de certificeringsordninger, 
der er vedtaget i henhold til artikel 20, stk. 
2. Afprøvning af den foregående 
generation efter certificering kan bruges 
som forudgående kontrol af næste 
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generation.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem forudgående kontrol som en del af kvalitetssikring af 
næste generation og afprøvning efter certificering for at overvåge kvaliteten af det 
certificerede materiale, der sælges til afgrødeproduktion.

Ændringsforslag 274
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140, der 
fastsætter regler for gennemførelse af 
efterafprøvning af 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
bestemte slægter eller arter. Der skal i disse 
regler tages hensyn til den videnskabelige 
og tekniske udvikling. De kan vedrøre 
følgende:

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 140, der 
fastsætter regler for gennemførelse af 
efterafprøvning af 
planteformeringsmateriale, som tilhører 
bestemte slægter eller arter. Der skal i disse 
regler tages hensyn til den videnskabelige 
og tekniske udvikling.

Or. de


