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KORT BEGRUNDELSE
Som følge af de mange forskellige planteformeringsmaterialer, som findes, består den
nuværende fællesskabslovgivning af tolv sektordirektiver af teknisk karakter, som indtil nu
har gjort det muligt at tilpasse reglerne i hvert enkelt specifikt tilfælde. Under høringerne
forud for udarbejdelsen af lovforslaget har både de berørte sektorer og medlemsstaterne
udtrykt generel tilfredshed med den gældende lovgivningsmæssige ramme, men er ligeledes
åbne over for hensigtsmæssige revisioner. Kommissionens forslag om at samle de
eksisterende direktiver i en enkelt retsakt skyldes derfor ikke en konkret efterspørgsel fra de
berørte parters side.
Det arbejde, som er blevet indledt med Kommissionens forslag, vil blive omfattende og
komplekst, da der ligeledes forventes yderligere 90 delegerede retsakter eller
gennemførelsesakter, som i visse tilfælde ikke er behørigt begrundede.
Inddragelsen af sektorer, som indbyrdes er meget forskellige, i en enkelt forordning skaber
forvridninger, idet de krav, der stilles, af og til er uhensigtsmæssige for bestemte materialer.
Kommissionens forslag indeholder desuden uklarheder og brede fortolkningsmuligheder,
hvilket kunne have indvirkning på en harmoniseret anvendelse af den nye forordning i Den
Europæiske Union. Ordføreren finder det desuden uhensigtsmæssigt, at de regler, som for
nylig er trådt i kraft, ophæves.
Dette udkast til betænkning indeholder en række præciseringer af definitionerne, f.eks. dem
som vedrører de forskellige planteformeringsmaterialer, for hvilke Kommissionen fjerner den
kommercielle kategori, som ordføreren foreslår at genindføre. Ordføreren mener desuden, at
det er nødvendigt at sikre en officiel kontrol af standardmaterialerne, efter at de er blevet
markedsført.
På den anden side finder ordføreren det uacceptabelt, at arter med obligatorisk certificering
ikke forekommer i den grundlæggende retsakt, men afventer en delegeret retsakt fra
Kommissionen, som vil kunne medføre en uacceptabel forsinkelse og en alvorlig forvridning
af visse markeder.
For så vidt angår uregistrerede sorter bør der fastsættes maksimale tidsfrister for
markedsføringen af begrænsede mængder af planteformeringsmateriale, eftersom det i modsat
fald vil bringe selve sortsregisteret i fare.
Ordføreren går heller ikke ind for idéen om, at de personer, som tilhører en organisation til
bevarelse af genetiske ressourcer, og som producerer og markedsfører frø og planter, kan
udelades fra anvendelsesområdet for denne forordning, eftersom det kan skabe et parallelt
netværk for planteformeringsmateriale. For så vidt angår udveksling i naturalier mellem
private skal denne begrænses til reducerede mængder, idet det ellers antages, at udveksling
generelt ikke udgør en handelstransaktion.
Med hensyn til undtagelser fra registrering af nichemarkeder for sorter af lokal interesse er det
nødvendigt at definere disse sorter klart og tydeligt for at undgå en vilkårlig anvendelse af
denne bestemmelse. Mikrovirksomheder (operatører med færre end ti ansatte og en
omsætning på mindre end to mio. EUR) bør ikke undtages fra dette register, idet de
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repræsenterer størstedelen af sektoren for formeringsmateriale. Der bør fastsættes maksimale
mængder, som kan drage fordel af undtagelser, eftersom der ellers vil blive skabt et parallelt
kredsløb af operatører, som markedsfører frø fra uregistrerede sorter.
Det er efter ordførerens opfattelse ikke nødvendigt at foretage revisioner mindst én gang om
året, da revisionernes hyppighed bør fastsættes på grundlag af risikoen for operatørernes
manglende opfyldelse af de fastsatte krav.
Desuden bør antallet af inspektioner, prøver eller tests øges som følge af, at kontrollen er
nødvendig, og ikke på grund af operatørens tilfældige ønske.
Kommissionen har indført klonregistret i denne forordning, hvilket er en foranstaltning, som
ordføreren modsætter sig, eftersom det kan medføre ubegrundede administrative byrder.

ÆNDRINGSFORSLAG
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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 uden gevinst for øje
(herunder bevarelse på bedriften), eller på
formeringsmateriale, der udveksles i
naturalier i begrænsede mængder mellem
personer, som ikke er professionelle
operatører.
Or. es
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Begrundelse
Det er ikke hensigtsmæssigt, at de personer, som tilhører en organisation til bevarelse af
genetiske ressourcer, kan producere og markedsføre frø og planter uden for denne
forordnings anvendelsesområde, idet det kan skabe et parallelt system for
formeringsmateriale. Udvekslingen af sorter mellem private skal begrænses til reducerede
mængder, eftersom det ellers antages, at udveksling generelt ikke betragtes som handel.
Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 11
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Erfaringen viser, at pålideligheden og
kvaliteten af markedsført
formeringsmateriale kan blive
kompromitteret, hvis det er umuligt at
spore materiale, som ikke er i
overensstemmelse med de gældende
standarder. Det er derfor nødvendigt at
indføre et omfattende sporingssystem,
således at der kan iværksættes
tilbagetrækning fra markedet, eller således
at forbrugerne eller de kompetente
myndigheder kan blive underrettet. Af
denne grund bør det være obligatorisk at
opbevare de nødvendige oplysninger og
fortegnelser over overdragelser til og fra
professionelle operatører. På baggrund af
proportionalitetsprincippet bør denne
bestemmelse ikke finde anvendelse i
tilfælde, hvor den pågældende leverance
finder sted som led i markedsføring til
detailhandel.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. es
Begrundelse
(Vedrører ikke den danske tekst.)
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Ændringsforslag 3
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",
"handelsmateriale" og
"standardmateriale".
Or. es

Begrundelse
Definitionerne på materialerne fremstår ikke klare. Markedsføringskategorien er udeladt i
Kommissionens forslag, hvorfor det er nødvendigt at indføje den.
Ændringsforslag 4
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

(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
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planteformeringsmateriale imidlertid ikke
kunne markedsføres som
standardmateriale, hvis omkostningerne
ved certificering står i et rimeligt forhold til
disse mål.

planteformeringsmateriale imidlertid ikke
kunne markedsføres som
standardmateriale, hvis omkostningerne
ved certificering står i et rimeligt forhold til
disse mål. Disse slægter og arter med
officiel obligatorisk certificering bør
opføres på en specifik liste.
Or. es

Begrundelse
Der findes i øjeblikket sektorer, hvor certificeringen af de materialer, der markedsføres, er
obligatorisk, og dette marked bør ikke ødelægges, mens der afventes en retsakt fra
Kommissionen efter dette udkast til forordning. Disse slægter og arter med officiel
obligatorisk certificering bør opføres på en specifik liste i bilag Ia.
Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 27
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Planteformeringsmateriale, der
markedsføres i begrænsede mængder af
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

(27) Planteformeringsmateriale, der
markedsføres i begrænsede mængder
("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.
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kun markedsføres af professionelle
operatører, som har et begrænset antal
ansatte og en begrænset årlig omsætning.
Or. es
Begrundelse
Det er nødvendigt at definere "nichemarked" klart for at undgå en vilkårlig anvendelse heraf.
Det vedrører begrænsede lokale markeder med sorter af lokal interesse. Operatører med
færre end ti ansatte udgør størstedelen af sektoren for formeringsmateriale, hvorfor
operatører ikke må udsættes for forskelsbehandling.
Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 38
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) Der bør indføres regler for
procedurerne for registrering af sorter og
kloner i de nationale sortsregistre for at
sikre ensartede betingelser for alle
ansøgninger og en gennemsigtig ramme for
alle interesserede parter.

(38) Der bør indføres regler for
procedurerne for registrering af sorter i de
nationale sortsregistre for at sikre ensartede
betingelser for alle ansøgninger og en
gennemsigtig ramme for alle interesserede
parter.
Or. es

Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 41
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) Der bør vedtages regler for
registreringen af sorter og kloner i EUsortsregistret. Med henblik på at skabe
sammenhæng bør disse regler svare til
reglerne for registrering i de nationale
PE522.867v01-00
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(41) Der bør vedtages regler for
registreringen af sorter i EU-sortsregistret.
Med henblik på at skabe sammenhæng bør
disse regler svare til reglerne for
registrering i de nationale sortsregistre.
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sortsregistre.
Or. es
Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 51 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(51a) For at sikre, at bilag I og Ia til
denne forordning er tilpasset den tekniske
og videnskabelige udvikling, skal
Kommissionen i overensstemmelse med
den almindelige lovgivningsprocedure
fremsætte et lovforslag for så vidt angår
ændring af nævnte bilag til denne
forordning.
Or. es
Begrundelse

Bilag I og Ia til denne forordning bør på grund af deres betydning ændres gennem den
almindelige lovgivningsprocedure.
Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 52
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52) For at sikre, at bilagene til denne
forordning er tilpasset den tekniske og
videnskabelige udvikling, bør beføjelsen til
at vedtage retsakter delegeres til
Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 290 i TEUF for så vidt angår

(52) For at sikre, at bilag II-XII til denne
forordning er tilpasset den tekniske og
videnskabelige udvikling, bør beføjelsen til
at vedtage retsakter delegeres til
Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde (TEUF) for så vidt
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ændring af bilagene til denne forordning.

angår ændring af bilagene til denne
forordning.
Or. es

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 53
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53) For at være på højde med den tekniske
og videnskabelige udvikling inden for
sektoren bør beføjelsen til at vedtage
retsakter delegeres til Kommissionen i
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF
for så vidt angår oprettelse af lister over
de slægter eller arter, for hvilke det afledte
planteformeringsmateriale ikke må
markedsføres som standardmateriale.

(53) For at være på højde med den tekniske
og videnskabelige udvikling inden for
sektoren bør Kommissionen fremsætte et
lovforslag i overensstemmelse med den
almindelige lovgivningsprocedure for at
tilpasse, ændre, ajourføre eller opføre
arter på listen over slægter og arter med
officiel obligatorisk certificering.

Or. es
Begrundelse
Der findes i øjeblikket sektorer, hvor certificeringen af de materialer, der markedsføres, er
obligatorisk, og dette marked bør ikke ødelægges, mens der afventes en retsakt fra
Kommissionen efter dette udkast til forordning. Denne liste over slægter og arter med officiel
obligatorisk certificering, jf. bilag Ia, bør på grund af sin betydning ændres gennem den
almindelige lovgivningsprocedure.
Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 2 – 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 af genbanker, organisationer og
netværk med henblik på bevarelse af
genetiske ressourcer eller netværk uden
gevinst for øje
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Or. es
Begrundelse
Det er ikke hensigtsmæssigt, at de personer, som tilhører en organisation til bevarelse af
genetiske ressourcer, kan producere og markedsføre frø og planter uden for denne
forordnings anvendelsesområde, idet det kan skabe et parallelt system for
formeringsmateriale.
Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

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

d) som udveksles i naturalier i begrænsede
mængder mellem personer, der ikke er
professionelle operatører.
Or. es
Begrundelse

Udvekslingen af sorter mellem private skal begrænses til reducerede mængder, eftersom det
ellers antages, at udveksling generelt ikke betragtes som handel.
Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – 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,
plantedele og enhver anden form for
plantemateriale, som er bestemt til
produktion og formering af planter
Or. es

Begrundelse
Dette stemmer overens med den aftalte definition for den nuværende lovgivning inden for frøog plantesektoren.
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Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 6
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 garanterer, at
planteformeringsmateriale, der er
produceret og markedsføres under deres
kontrol, overholder kravene i denne
forordning.
Or. es
Begrundelse

Der hersker tvivl om, hvad ordet "sikrer" betyder. De professionelle operatører bør være
ansvarlige for, at materialet opfylder kravene i denne forordning, og bør derfor garantere
dette.
Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 10 – 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, og er bestemt til
produktion af andre kategorier af
planteformeringsmateriale, og som
opfylder de for denne kategori fastsatte
krav
Or. es
Begrundelse

Materialerne tilhører en kategori og benævnes således, når deres oprindelse er fastlagt, og
ligeledes når de opfylder de i lovgivningen fastsatte krav. Begge betingelser skal foreligge,
for at et materiale kan defineres som tilhørende en bestemt kategori. Overholdelsen af de
krav, der er fastlagt i de gældende forordninger, skal medtages i definitionerne.
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Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 10 – 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, og som er
bestemt til produktion af certificeret
materiale, og som opfylder de for denne
kategori fastsatte krav
Or. es
Begrundelse

Materialerne tilhører en kategori og benævnes således, når deres oprindelse er fastlagt, og
ligeledes når de opfylder de i lovgivningen fastsatte krav. Begge betingelser skal foreligge,
for at et materiale kan defineres som tilhørende en bestemt kategori. Overholdelsen af de
krav, der er fastlagt i de gældende forordninger, skal medtages i definitionerne.
Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 10 – 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 eller
basismateriale fra andet certificeret
materiale, eller i givet fald materiale fra
en generation før basismaterialet, og som
opfylder de for denne kategori fastsatte
krav.
Or. es
Begrundelse

Definitionerne på materialerne fremstår ikke klare.
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Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 10 – nr. 9
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9) "standardmateriale":
planteformeringsmateriale bortset fra
kerneplanter, basismateriale og certificeret
materiale

9) "standardmateriale":
planteformeringsmateriale bortset fra
kerneplanter, basismateriale og certificeret
materiale, som har en tilstrækkelig
sortsægthed og -renhed, og som opfylder
kravene i denne forordning
Or. es

Begrundelse
Materialerne tilhører en kategori og benævnes således, når deres oprindelse er fastlagt, og
ligeledes når de opfylder de i lovgivningen fastsatte krav. Begge betingelser skal foreligge,
for at et materiale kan defineres som tilhørende en bestemt kategori. Overholdelsen af de
krav, der er fastlagt i de gældende forordninger, skal medtages i definitionerne.
Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 10 – nr. 9 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
9a) "handelsmateriale":
planteformeringsmateriale, som kun har
artens identitet, og som opfylder kravene i
denne forordning
Or. es

Begrundelse
Definitionerne på materialerne fremstår ikke klare. Markedsføringskategorien er forsvundet i
Kommissionens forslag, hvorfor det er nødvendigt at tilføje den.
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Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 10 – nr. 10
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10) "kategori": kerneplanter,
basismateriale og certificeret materiale
eller standardmateriale.

10) "kategori": hver enkelt klasse, der er
fastlagt for plantemateriale i denne
lovgivning.
Or. es
Begrundelse

En definition skal omhandle den genstand, der skal defineres og ikke erstatte den med de dele,
som den kan tage form af.
Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 140
vedrørende ændring af bilag I med
henblik på at tilpasse dette til den tekniske
og videnskabelige udvikling og
økonomiske data.

3. Kommissionen bør fremsætte et
lovforslag i overensstemmelse med den
almindelige lovgivningsprocedure for at
tilpasse, ændre, ajourføre eller opføre
arter i bilag I.

Or. es
Begrundelse
Denne liste over slægter og plantearter, som er fastlagt i bilag I, bør på grund af sin
betydning ændres gennem den almindelige lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 22
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
eller arter, hvoraf det afledte
planteformeringsmateriale ikke må
markedsføres som standardmateriale som
omhandlet i stk. 2.

3. Listen over slægter eller plantearter,
hvis planteformeringsmateriale må ikke
markedsføres som standardmateriale i
henhold til artikel 2, er anført i bilag Ia.
Kommissionen bør fremsætte et lovforslag
i overensstemmelse med den almindelige
lovgivningsprocedure for at tilpasse,
ændre, ajourføre eller opføre arter i
nævnte bilag.
Or. es

Begrundelse
Der findes i øjeblikket sektorer, hvor certificeringen af de materialer, der markedsføres, er
obligatorisk, og dette marked bør ikke ødelægges, mens der afventes en retsakt fra
Kommissionen efter dette udkast til forordning. Denne liste over slægter og arter med officiel
obligatorisk certificering, jf. bilag Ia, bør på grund af sin betydning ændres gennem den
almindelige lovgivningsprocedure.
Ændringsforslag 23
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 EUsortsregistret som omhandlet i artikel 52.
Or. es
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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. Det er ikke muligt at registrere noget, som ikke kan skelnes fra et andet register.
Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der skal i disse delegerede retsakter
tages hensyn til de relevante internationale
tekniske og videnskabelige
standardanbefalinger:

3. Der skal i disse delegerede retsakter
tages hensyn til de relevante internationale
tekniske og videnskabelige
standardanbefalinger, herunder følgende:
Or. es

Begrundelse
De internationale tekniske og videnskabelige standarder i stk. 3 bør ikke begrænses, eftersom
der kan komme andre i fremtiden.
Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
5a. Standardmaterialet skal være
genstand for officielle vilkårlige
efterkontroller alt afhængigt af risikoen.
Or. es
Begrundelse

Dette stykke 5a bør indføjes under materialer i standardkategorien, som produceres under
tilsyn af en operatør, men som bør efterkontrolleres af de officielle myndigheder, selv om
dette sker gennem vilkårlige inspektioner og alt afhængigt af risikoen.
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Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der skal i disse delegerede retsakter
tages hensyn til de relevante internationale
tekniske og videnskabelige
standardanbefalinger, såsom:

3. Der skal i disse delegerede retsakter
tages hensyn til de relevante internationale
tekniske og videnskabelige
standardanbefalinger, herunder følgende:
Or. es

Begrundelse
De internationale tekniske og videnskabelige standarder i stk. 3 bør ikke begrænses, eftersom
der kan komme andre i fremtiden.
Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
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:

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. es
Begrundelse
(Vedrører ikke den danske tekst.)
Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på det officielle tilsyn, der
PE522.867v01-00
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er omhandlet i artikel 22, litra a), foretager
de kompetente myndigheder mindst en
gang om året audit for at sikre, at de
professionelle operatører overholder
kravene i artikel 23.

er omhandlet i artikel 22, litra a), foretager
de kompetente myndigheder audit for at
sikre, at de professionelle operatører
overholder kravene i artikel 23. Antallet
heraf fastlægges på grundlag af en
vurdering af den eventuelle risiko for
manglende overholdelse af kravene.
Or. es

Begrundelse
Der er ikke nødvendigt at foretage revision hvert år. Det vigtige er, at disse revisioner kan
foretages, når der foreligger en behørig grund hertil.
Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ud over den i stk. 2 omhandlede
inspektion, prøveudtagning og afprøvning
kan de kompetente myndigheder foretage
yderligere markinspektioner,
prøveudtagning eller afprøvning, hvis den
professionelle operatør anmoder herom.

3. Ud over den i stk. 2 omhandlede
inspektion, prøveudtagning og afprøvning
kan de kompetente myndigheder foretage
yderligere markinspektioner,
prøveudtagning eller afprøvning, hvis det
skønnes nødvendigt.
Or. es

Begrundelse
En forøgelse af antallet af inspektioner eller prøver skal begrundes på det grundlag, at
kontrollen viser, at der er behov herfor, og ikke på grund af en operatørs tilfældige skøn.
Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Det markedsføres i små mængder af
personer, som ikke er professionelle
operatører, eller af professionelle
operatører, som højst har ti ansatte og en
PA\1008416DA.doc

a) Det består af lokale sorter af begrænset
interesse og markedsføres i små mængder
af personer, som ikke er professionelle
operatører, eller af professionelle
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operatører

årlig omsætning eller en samlet balance,
som ikke overstiger 2 mio. EUR

Or. es
Begrundelse
Det er nødvendigt at definere "nichemarked" klart for at undgå en vilkårlig anvendelse heraf.
Det vedrører begrænsede lokale markeder med sorter af lokal interesse. Operatører med
færre end ti ansatte udgør størstedelen af sektoren for formeringsmateriale, hvorfor
operatører ikke må udsættes for forskelsbehandling.
Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – litra c a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ca) de maksimale mængder, som hvert år
markedsføres pr. art og pr. operatør.
Or. es
Begrundelse

Der skal fastsættes maksimale mængder, som kan markedsføres, eftersom der i modsat fald vil
blive skabt et parallelt netværk af operatører, som markedsfører uregistrerede frøsorter.
Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved hjælp af
gennemførelsesretsakter godkende, at
medlemsstaterne vedtager strengere
produktions- og kvalitetskrav end dem, der
er omhandlet i artikel 16, stk. 2, eller
strengere regler for certificering end dem,
der er omhandlet i artikel 20, stk. 1.

1. Kommissionen kan ved hjælp af
gennemførelsesretsakter godkende, at
medlemsstaterne vedtager strengere
produktions- og kvalitetskrav end dem, der
er omhandlet i artikel 16, stk. 2, eller
strengere regler for certificering end dem,
der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, eller
nationale bestemmelser om arter som
omhandlet i afsnit III.
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Or. es
Begrundelse
Fællesskabsbestemmelser, som normalt er generelle eller i form af minimumsstandarder, kan
i visse tilfælde være ufuldstændige. Der findes mange arter af national interesse, der har
været genstand for specifikke bestemmelser og sågar nationale certificeringsordninger, som
skal tages i betragtning i denne forordning. De vedrører arter som omhandlet i afsnit III,
hvorfor det foreslås, at de indføjes i denne artikel.
Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) For så vidt angår frø skal det have en
tilfredsstillende spireevne, der er passende
for de pågældende slægter og arter, som
efter såning muliggør et passende antal
planter pr. kvadratmeter, og som sikrer
maksimalt udbytte og produktionskvalitet.

c) For så vidt angår frø skal det have en
tilfredsstillende spireevne og specifik
renhed, der er passende for de pågældende
slægter og arter, der er nævnt i bilag I, og
som er beslægtet med det pågældende frø,
som efter såning muliggør et passende
antal planter pr. kvadratmeter, og som
sikrer maksimalt udbytte og
produktionskvalitet.
Or. es

Begrundelse
Den nuværende ordlyd er begrænset til spireevnen, og den specifikke renhed er meget vigtig,
idet frø med et højt indhold af ukrudtsfrø eller urenheder ikke bør markedsføres. Kravene om,
hvad der er tilfredsstillende, skal præciseres yderligere, hvorfor det foreslås, at de skal ligne
kravene om beslægtede arter, som er anført i bilag I.
Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Overholdelse af kravene i stk. 1, litra a),
b), c), d) og e), vurderes på baggrund af de
relevante internationale

2. Overholdelse af kravene i stk. 1, litra a),
b), c), d) og e), vurderes på baggrund af de
relevante internationale
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standardanbefalinger:

standardanbefalinger, herunder følgende:
Or. es
Begrundelse

De internationale tekniske og videnskabelige standarder i stk. 2 bør ikke begrænses, eftersom
der kan komme andre i fremtiden.
Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter, offentliggør
og ajourfører et enkelt nationalt register
over sorter og kloner (i det følgende
benævnt "nationalt sortsregister").

1. Hver medlemsstat opretter, offentliggør
og ajourfører et enkelt nationalt register
over sorter (i det følgende benævnt
"nationalt sortsregister").
Or. es

Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Agenturet opretter, offentliggør og
ajourfører et enkelt register over sorter og
kloner (i det følgende benævnt "EUsortsregistret"). EU-sortsregistret skal
indeholde følgende:

1. Agenturet opretter, offentliggør og
ajourfører et enkelt register over sorter (i
det følgende benævnt "EU-sortsregistret").
EU-sortsregistret skal indeholde følgende:

Or. es
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Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) sorter og kloner, som er registreret
direkte i EU-sortsregistret i henhold til
kapitel V, og

a) sorter, som er registreret direkte i EUsortsregistret i henhold til kapitel V, og

Or. es
Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) sorter og kloner, som er registreret i de
nationale sortsregistre i henhold til kapitel
IV, og som medlemsstaterne har meddelt
til agenturet i henhold til kapitel VI.

b) sorter og kloner, som er registreret i de
nationale sortsregistre i henhold til kapitel
IV, og som medlemsstaterne har meddelt
til agenturet i henhold til kapitel VI.
Or. es

Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
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Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 54
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 54

udgår

Oplysninger om kloner
For så vidt angår kloner skal de nationale
sortsregistre og EU-sortsregistret mindst
indeholde følgende:
a) navn på den slægt eller art, som klonen
tilhører
b) referencenummeret, under hvilket den
sort, som klonen tilhører, er registreret i
det nationale sortsregister eller i EUsortsregistret
c) sortsbetegnelsen for den sort, som
klonen tilhører, og for sorter, der er blevet
markedsført inden ikrafttrædelsen af
denne forordning, hvor det er relevant,
synonymerne herfor
d) klonens registreringsdato og, hvor det
er relevant, datoen for fornyelse af
registreringen
e) udløbsdato for registreringens
gyldighed
f) hvor det er relevant, angivelse af, at den
sort, som klonen tilhører, er registreret
med et officielt anerkendt beskrivelse,
herunder denne sorts oprindelsesregion
g) hvor det er relevant, angivelse af, at
klonen indeholder eller består af en
genetisk modificeret organisme.
Or. es
Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
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Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 55 – indledning
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af en sort eller klon, som en
medlemsstat har meddelt til agenturet i
henhold til kapitel VI, skal EU-sortsregistret
ud over de oplysninger, som er påkrævet i
henhold til artikel 53 og 54, registrere:

I tilfælde af en sort, som en medlemsstat
har meddelt til agenturet i henhold til
kapitel VI, skal EU-sortsregistret ud over
de oplysninger, som er påkrævet i henhold
til artikel 53 og 54, registrere:
Or. es

Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 55 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) referencenummeret, under hvilket sorten
eller klonen er blevet registreret i det
nationale sortsregister.

b) referencenummeret, under hvilken
sorten er blevet registreret i det nationale
sortsregister.
Or. es

Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
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Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 65
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 65
Registreringskrav for kloner

udgår

1. En klon kan kun optages i det nationale
sortsregister eller i EU-sortsregistret, hvis
den overholder følgende krav:
a) Den tilhører slægter eller arter, som
har en særlig værdi for bestemte
markedssektorer og er listeopført i
henhold til stk. 3.
b) Den tilhører en sort, som er registreret i
et nationalt sortsregister i henhold til
kapitel IV eller i EU-sortsregistret i
henhold til kapitel V.
c) Den har været underkastet genetisk
forædling.
d) Den bærer en egnet betegnelse.
2. For at fastslå, hvorvidt en betegnelse er
egnet som omhandlet i denne artikels
stk. 1, litra d), finder bestemmelserne i
artikel 64 anvendelse med de nødvendige
ændringer. Henvisningerne i artikel 64 til
sorter gælder som henvisninger til kloner.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 140
vedrørende oprettelse af lister over slægter
eller arter, hvis kloner har en særlig
værdi for bestemte markedssektorer.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 140, der
fastlægger følgende:
a) et krav om, at kloner, som tilhører
bestemte slægter eller arter, skal udvælges
på baggrund af sundhedsmæssige
kriterier for at kunne optages i et
nationalt sortsregister eller i EUPE522.867v01-00
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sortsregistret, og
b) kriterierne for den i litra a)
omhandlede udvælgelse på baggrund af
sundhedsmæssige kriterier.
Or. es
Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 70
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansøgningsdatoen er datoen for indgivelse
til den kompetente myndighed af en
ansøgning, som indeholder de
oplysninger, der er fastlagt i artikel 67, og
er i overensstemmelse med den model, der
er vedtaget i henhold til artikel 68.

Ansøgningsdatoen er datoen for indførelse
i den kompetente myndigheds register med
henblik på at kontrollere, at ansøgningen
opfylder de krav, der er fastlagt i artikel
67, og er i overensstemmelse med den
model, der er vedtaget i henhold til artikel
68.
Or. es

Begrundelse
Ansøgningsdatoen kan ikke være den dato, hvor ansøgningen indgives til den kompetente
myndighed, idet det muligvis ikke er den samme dag, hvor den indsendes, hvorfor det er mere
logisk, at det er den dag, hvor ansøgningen modtages.
Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ansøgeren må kun gennemføre den
tekniske undersøgelse, der er omhandlet i
artikel 71, stk. 1, eller dele heraf, hvis den
PA\1008416DA.doc

1. Ansøgeren må kun gennemføre den
tekniske undersøgelse, der er omhandlet i
artikel 71, stk. 1, eller dele heraf, hvis den
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kompetente myndighed har godkendt, at
ansøgeren gennemfører denne
undersøgelse. Ansøgerens tekniske
undersøgelse skal gennemføres i særlige
faciliteter, som er bestemt til dette formål.

kompetente myndighed eller agenturet,
hvis den kompetente myndighed ikke er
blevet revideret af agenturet med hensyn
til den pågældende art i overensstemmelse
med artikel 72, har godkendt, at ansøgeren
gennemfører denne undersøgelse.
Ansøgerens tekniske undersøgelse skal
gennemføres i særlige faciliteter, som er
bestemt til dette formål.
Or. es

Begrundelse
En medlemsstats kompetente myndighed har ikke nødvendigvis beføjelse til at udføre
revisionen, hvorfor den skal foretages af agenturet.
Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden ansøgeren får godkendelse til at
gennemføre den tekniske undersøgelse,
foretager den kompetente myndighed audit
af ansøgerens faciliteter og tilrettelægning.
Ved denne audit skal det påses, at
ansøgerens faciliteter og tilrettelægning er
egnet til at gennemføre den tekniske
undersøgelse for så vidt angår:

2. Inden ansøgeren får godkendelse til at
gennemføre den tekniske undersøgelse,
foretager den kompetente myndighed, eller
i givet fald agenturet, audit af ansøgerens
faciliteter og tilrettelægning. Ved denne
audit skal det påses, at ansøgerens
faciliteter og tilrettelægning er egnet til at
gennemføre den tekniske undersøgelse for
så vidt angår:
Or. es

Begrundelse
En medlemsstats kompetente myndighed har ikke nødvendigvis beføjelse til at udføre
revisionen, hvorfor den skal foretages af agenturet.
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Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. På grundlag af den i stk. 1 omhandlede
audit kan den kompetente myndighed, i det
omfang det er relevant, henstille, at
ansøgeren træffer foranstaltninger for at
gøre sine faciliteter og tilrettelægning
egnet.

4. På grundlag af den i stk. 1 omhandlede
audit kan den kompetente myndighed, eller
i givet fald agenturet, i det omfang det er
relevant, henstille, at ansøgeren træffer
foranstaltninger for at gøre sine faciliteter
og tilrettelægning egnet.
Or. es

Begrundelse
En medlemsstats kompetente myndighed har ikke nødvendigvis beføjelse til at udføre
revisionen, hvorfor den skal foretages af agenturet.
Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ud over den godkendelse og kontrol, der
er omhandlet i stk. 1, kan den kompetente
myndighed foretage yderligere audit og, i
det omfang det er relevant, henstille, at
ansøgeren inden for en fastlagt frist træffer
korrigerende foranstaltninger vedrørende
sine faciliteter og tilrettelægning.

5. Ud over den godkendelse og kontrol, der
er omhandlet i stk. 1, kan den kompetente
myndighed, eller i givet fald agenturet,
foretage yderligere audit og, i det omfang
det er relevant, henstille, at ansøgeren
inden for en fastlagt frist træffer
korrigerende foranstaltninger vedrørende
sine faciliteter og tilrettelægning.
Or. es

Begrundelse
En medlemsstats kompetente myndighed har ikke nødvendigvis beføjelse til at udføre
revisionen, hvorfor den skal foretages af agenturet.
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Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed
konstaterer, at ansøgerens faciliteter og
tilrettelægning ikke er egnet, kan den
inddrage eller ændre den i stk. 1
omhandlede godkendelse.

Hvis den kompetente myndighed eller
agenturet konstaterer, at ansøgerens
faciliteter og tilrettelægning ikke er egnet,
kan den inddrage eller ændre den i stk. 1
omhandlede godkendelse.
Or. es
Begrundelse

En medlemsstats kompetente myndighed har ikke nødvendigvis beføjelse til at udføre
revisionen, hvorfor den skal foretages af agenturet.
Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sorter og kloner, der allerede er registreret

Sorter, der allerede er registreret

1. Uanset artikel 66-79 registrerer de
kompetente myndigheder i deres nationale
sortsregistre alle de sorter, der er officielt
godkendt eller registreret inden denne
forordnings ikrafttrædelse, i de lister eller
registre, som er oprettet af medlemsstaterne
i henhold til artikel 3 i direktiv 2002/53/EF,
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2002/55/EF,
artikel 7, stk. 4, i direktiv 2008/90/EF og
artikel 5 i direktiv 68/193/EØF, og alle
kloner, der er registreret i henhold til
artikel 5 i direktiv 68/193/EØF, artikel 7,
stk. 4, i direktiv 2008/90/EF, kapitel II i
direktiv 2008/62/EF og kapitel II, afdeling
I, og kapitel III, afdeling I i direktiv
2009/145/EØF.

1. Uanset artikel 66-79 registrerer de
kompetente myndigheder i deres nationale
sortsregistre alle de sorter, der er officielt
godkendt eller registreret inden denne
forordnings ikrafttrædelse, i de lister eller
registre, som er oprettet af
medlemsstaterne i henhold til artikel 3 i
direktiv 2002/53/EF, artikel 3, stk. 2, i
direktiv 2002/55/EF, artikel 7, stk. 4, i
direktiv 2008/90/EF og artikel 5 i direktiv
68/193/EØF.

Or. es
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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. Det er ikke muligt at registrere noget, som ikke kan skelnes fra et andet register.
Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 90
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 90

udgår

Gældende bestemmelser
1. For registrering af en klon i et
nationalt sortsregister finder afdeling 1 og
2 anvendelse med de nødvendige
ændringer, bortset fra følgende
bestemmelser:
a) bestemmelserne om indholdet af
ansøgninger som fastsat i artikel 67
b) bestemmelserne om sorter med en
officielt anerkendt beskrivelse
c) bestemmelserne om sorter med en
bæredygtig eller tilfredsstillende
dyrknings- og/eller brugsværdi.
2. For så vidt angår indholdet af
ansøgninger finder artikel 92 anvendelse i
stedet for artikel 67.
Or. es
Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
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Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 91
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 91

udgår

Henvisninger
Ved anvendelse af afdeling 1, 2 og 3 i
forbindelse med registrering af en klon i
et nationalt sortsregister skal
henvisningerne betragtes på følgende
måde:
a) Henvisninger til sorter gælder som
henvisninger til kloner.
b) Henvisninger til artikel 56 gælder som
henvisninger til artikel 65.
c) Henvisninger til kravene i artikel 60, 61
og 62 gælder som henvisninger til
kravene i artikel 65, stk. 1, litra b), og
artikel 65, stk. 3.
d) Henvisninger til artikel 67 om
indholdet af ansøgninger gælder som
henvisninger til artikel 92.
Or. es
Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 92
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 92

udgår

Indholdet af ansøgninger
1. En ansøgning om registrering af en
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klon i et nationalt sortsregister skal
indeholde følgende oplysninger:
a) en anmodning om registrering
b) identifikation af den sort, som klonen
tilhører
c) navn og adresse på ansøgeren eller,
hvis der er tale om en fælles ansøgning,
ansøgernes navne og adresser, og
fuldmagter for eventuelle
befuldmægtigede
d) en foreløbig betegnelse
e) navn og adresse på den person, der er
ansvarlig for vedligeholdelsesavlen og,
hvor det er relevant, referencenummeret
for den pågældende person
f) en beskrivelse af de vigtigste
egenskaber ved klonen og, hvis det findes,
et udfyldt teknisk oplysningsskema
g) angivelse af klonens geografiske
oprindelse
h) angivelse af, om den pågældende klon
er registreret i et andet nationalt
sortregister eller i EU-sortsregistret, og
om ansøgeren har kendskab til, at en
ansøgning om registrering af klonen i et
af disse registre er under behandling
i) hvis der er tale om en klon, der
indeholder eller består af en genetisk
modificeret organisme, dokumentation
for, at den genetisk modificerede
organisme er godkendt til dyrkning i
henhold til direktiv 2001/18/EF eller
forordning (EF) nr. 1829/2003.
2. Ansøgningen om registrering af en
klon i et nationalt sortsregister skal
ledsages af en prøve af den pågældende
klon af tilstrækkelig kvalitet og mængde.
Or. es
Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
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ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 93 – overskrift
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Relevante sorter og kloner

Relevante sorter
Or. es
Begrundelse

Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 93
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette kapitel finder anvendelse på sorter og
kloner, der ikke er registreret i et nationalt
sortsregister i henhold til artikel 79.

Dette kapitel finder anvendelse på sorter,
der ikke er registreret i et nationalt
sortsregister i henhold til artikel 79.
Or. es

Begrundelse
Klonbegrebet er ikke foreneligt med behandlingen af sorter. Klonet materiale kan genetisk set
ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin sortsreference og
undersøges ikke i forbindelse med registrering.

PE522.867v01-00

DA

34/48

PA\1008416DA.doc

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For registrering af en sort eller en klon i
EU-sortsregistret finder kapitel IV
anvendelse med de nødvendige ændringer,
bortset fra følgende bestemmelser:

1. For registrering af en sort i EUsortsregistret finder kapitel IV anvendelse
med de nødvendige ændringer, bortset fra
følgende bestemmelser:
Or. es

Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på undersøgelse af
betegnelsen, vedligeholdelsesavl af sorter
og kloner og fritagelser for betaling af
registreringsgebyrer finder artikel 95, 96
og 97 anvendelse i stedet for de
bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1,
litra a), b) og d).

2. Med henblik på undersøgelse af
betegnelsen, vedligeholdelsesavl af sorter
og fritagelser for betaling af
registreringsgebyrer finder artikel 95, 96
og 97 anvendelse i stedet for de
bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1,
litra a), b) og d).
Or. es

Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
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Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når kapitel IV finder anvendelse på
registrering af en sort eller en klon i EUsortsregistret, skal henvisningerne
betragtes på følgende måde:

3. Når kapitel IV finder anvendelse på
registrering af en sort i EU-sortsregistret,
skal henvisningerne betragtes på følgende
måde:
Or. es

Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 96 – overskrift
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vedligeholdelsesavl af sorter og kloner

Vedligeholdelsesavl af sorter
Or. es

Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Sorter og kloner, der er registreret i et
nationalt sortsregister, skal gøres til
genstand for vedligeholdelsesavl af
PE522.867v01-00
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ansøgeren eller af en anden person, som
handler efter gensidig overenskomst med
ansøgeren. Denne anden person skal
anmeldes til agenturet.

anden person, som handler efter gensidig
overenskomst med ansøgeren. Denne
anden person skal anmeldes til agenturet.

Or. es
Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den person, der er omhandlet i stk. 1,
skal føre fortegnelser over
vedligeholdelsesavlen af sorten eller
klonen. Det skal til enhver tid være muligt
for agenturet at kontrollere
vedligeholdelsesavlen for så vidt angår den
pågældende sort eller klon på baggrund af
disse fortegnelser. Disse fortegnelser skal
desuden indeholde oplysninger om
produktionen af kerneplanter,
basismateriale, certificeret materiale og
standardmateriale, og produktionsfaserne
forud for kerneplanter.

3. Den person, der er omhandlet i stk. 1,
skal føre fortegnelser over
vedligeholdelsesavlen af sorten. Det skal til
enhver tid være muligt for agenturet at
kontrollere vedligeholdelsesavlen for så
vidt angår den pågældende sort eller klon
på baggrund af disse fortegnelser. Disse
fortegnelser skal desuden indeholde
oplysninger om produktionen af
kerneplanter, basismateriale, certificeret
materiale og standardmateriale, og
produktionsfaserne forud for kerneplanter.

Or. es
Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
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Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Agenturet foretager kontrol af den måde,
hvorpå vedligeholdelsesavlen
gennemføres, og til dette formål kan det
udtage prøver af de pågældende sorter eller
kloner.

4. Agenturet foretager kontrol af den måde,
hvorpå vedligeholdelsesavlen
gennemføres, og til dette formål kan det
udtage prøver af de pågældende sorter.

Or. es
Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor vedligeholdelsesavlen af
den pågældende sort eller klon
gennemføres, bistår agenturet med hensyn
til kontrol af vedligeholdelsesavlen.

5. De kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor vedligeholdelsesavlen af
den pågældende sort gennemføres, bistår
agenturet med hensyn til kontrol af
vedligeholdelsesavlen.
Or. es

Begrundelse
Det er et begreb, der ikke stemmer overens med definitionen på en klon. Klonet materiale kan
genetisk set ikke skelnes fra den pågældende sort, har ingen anden betegnelse end sin
sortsreference og undersøges ikke i forbindelse med registrering.
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Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra k
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) "proveniens": det sted, hvor en given
bevoksning vokser

k) "proveniens": det sted, hvor en given
frøkilde eller bevoksning vokser
Or. es
Begrundelse

Ligesom i forbindelse med oprindelse bør der fastsættes et oprindelsessted og en
oprindelsesregion for frøkilderne.
Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra q
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q) "afprøvet": afledt forstligt basismateriale
bestående af bevoksninger, frøplantager,
familie-forældreplanter, kloner eller
klonblandinger af fineste kvalitet

q) "afprøvet": afledt forstligt basismateriale
bestående af bevoksninger, frøplantager,
familie-forældreplanter, kloner eller
klonblandinger af fineste kvalitet, som skal
have været påvist ved sammenlignelige
prøver eller anslået på grundlag af den
genetiske evaluering af bestanddelene i
det forstlige basismateriale
Or. es

Begrundelse
I overensstemmelse med det nuværende direktiv.
Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne afgrænser
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proveniensregionerne for forstligt
basismateriale bestående af bevoksninger
eller frøkilder og bestemt til produktion af
forstligt formeringsmateriale af
kategorierne lokalitetsbestemt og udvalgt.

bilag IX anførte arter
proveniensregionerne for forstligt
basismateriale bestående af bevoksninger
eller frøkilder og bestemt til produktion af
forstligt formeringsmateriale af
kategorierne lokalitetsbestemt og udvalgt.
Or. es

Begrundelse
Det er hensigtsmæssigt at præcisere, hvilke arter der er omfattet af en forpligtelse til at
fastsætte oprindelsesregioner.
Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udarbejder,
offentliggør og ajourfører en
sammenfatning af det nationale register i
form af en national liste.

2. Hver medlemsstat udarbejder,
offentliggør og ajourfører en
sammenfatning af det nationale register i
form af en national liste eller katalog.
Or. es
Begrundelse

Det foreslås at tilføje termen "katalog", da det er den term, som hidtil har været anvendt, og
som er almindelig kendt.
Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 4 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvilken kategori det forstlige
basismateriale er bestemt til produktion af

b) kategorien af det forstlige
basismateriale
Or. es
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Begrundelse
Der bør ikke tales om basismaterialets produktionsformål, men derimod om niveauer af
formeringsmateriale ud fra dets produktionsformål.
Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 4 – litra f – nr. i
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) for forstligt basismateriale bestemt til
produktion af kategorien lokalitetsbestemt
formeringsmateriale, proveniensregion og
geografisk position, angivet ved bredde- og
længdeinterval

i) for forstligt basismateriale bestemt til
produktion af kategorien udvalgt
formeringsmateriale, proveniensregion og
geografisk position, angivet ved bredde og
længde eller bredde- og længdeinterval
Or. es

Begrundelse
Der skal gælde det samme som for kategorien "udvalgt".
Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Forstligt formeringsmateriale, som
tilhører de arter og kunstige hybrider, der
er opført i bilag IX, må kun markedsføres
under kategorien udvalgt, hvis det er
masseformeret fra frø.

4. Forstligt formeringsmateriale, som
tilhører de arter og kunstige hybrider, der
er opført i bilag IX, når de formeres
vegetativt, må kun markedsføres under
kategorien udvalgt, hvis det er
masseformeret fra frø.
Or. es

Begrundelse
Det særlige træk ved det tilfælde, som skal afgrænses, er blevet udeladt.
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Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) nummer (numre) på stamcertifikatet
(-certifikaterne), som er udstedt i henhold
til artikel 122, stk. 1, eller henvisning til
det andet dokument, som foreligger i
henhold til artikel 122, stk. 4

udgår

Or. es
Begrundelse
Det fremgår ikke klart, hvorfor dette punkt optræder her, idet disse oplysninger allerede
kræves ifølge artikel 123, og det er derfor ikke nødvendigt at henvise til, hvordan
stamcertifikatet udstedes.
Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede
retsakter, jf. artikel 11, stk. 3, artikel 13,
stk. 3, artikel 14, stk. 3, artikel 15, stk. 5,
artikel 16, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel
18, stk. 4, artikel 18, stk. 6, artikel 20,
stk. 4, artikel 21, stk. 5, artikel 23, stk. 3,
artikel 30, stk. 4, artikel 32, stk. 1, artikel
33, stk. 3, artikel 34, stk. 6, artikel 36,
stk. 4, artikel 38, stk. 4, artikel 39, stk. 3,
artikel 44, stk. 1, artikel 56, stk. 5, artikel
56, stk. 6, artikel 59, stk. 2, artikel 64,
stk. 4, artikel 65, stk. 3, artikel 67, stk. 2,
artikel 72, stk. 2, artikel 74, stk. 1, artikel
119, artikel 124, stk. 4, artikel 127, artikel
131, stk. 2, artikel 135, stk. 4, og artikel
138, stk. 1, tillægges Kommissionen for en
ubegrænset periode fra datoen for denne
forordnings ikrafttrædelse.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede
retsakter, jf. artikel 14, stk. 3, artikel 16,
stk. 2 og 4, artikel 17, stk. 4, artikel 18,
stk. 4 og 5, artikel 20, stk. 2 og 4, artikel
21, stk. 5, artikel 23, stk. 3, artikel 30,
stk. 4, artikel 32, stk. 1, artikel 33, stk. 3,
artikel 34, stk. 6, artikel 36, stk. 3, artikel
38, stk. 6, artikel 39, stk. 3, artikel 56,
stk. 5 og 6, artikel 59, stk. 2, artikel 64,
stk. 4, artikel 67, stk. 3, artikel 72, stk. 2,
artikel 73, stk. 3, artikel 74, stk. 1, artikel
87, stk. 3, artikel 107, stk. 4, artikel 119,
artikel 124, stk. 4, artikel 127, artikel 131,
stk. 2, og artikel 135, stk. 3, og artikel 138,
stk. 1, tillægges Kommissionen for en
periode på fem år fra datoen for denne
forordnings ikrafttræden. Kommissionen
udarbejder en rapport vedrørende
delegationen af beføjelser senest ni
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måneder inden udløbet af
femårsperioden. Delegationen af
beføjelser forlænges stiltiende for
perioder af samme varighed, medmindre
Europa-Parlamentet eller Rådet gør
indsigelse imod en sådan forlængelse
senest tre måneder inden udløbet af hver
periode.
Or. es
Begrundelse
Visse henvisninger i dette artikel er forkerte eller ufuldstændige og skal ændres. Beføjelsen til
at vedtage delegerede retsakter bør desuden ikke gives til Kommissionen for en ubegrænset
periode, men for en femårig periode med stiltiende forlængelse, medmindre EuropaParlamentet eller Rådet gør indsigelse imod en sådan forlængelse.
Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3,
artikel 14, stk. 3, artikel 15, stk. 5, artikel
16, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel 18,
stk. 4, artikel 18, stk. 6, artikel 20, stk. 4,
artikel 21, stk. 5, artikel 23, stk. 3, artikel
30, stk. 4, artikel 32, stk. 1, artikel 33,
stk. 3, artikel 34, stk. 6, artikel 36, stk. 4,
artikel 38, stk. 4, artikel 39, stk. 3, artikel
44, stk. 1, artikel 56, stk. 5, artikel 56,
stk. 6, artikel 59, stk. 2, artikel 64, stk. 4,
artikel 65, stk. 3, artikel 67, stk. 2, artikel
72, stk. 2, artikel 74, stk. 1, artikel 119,
artikel 124, stk. 4, artikel 127, artikel 131,
stk. 2, artikel 135, stk. 4, og artikel 138,
stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser
kan til enhver tid tilbagekaldes af EuropaParlamentet eller Rådet. En afgørelse om
tilbagekaldelse bringer delegationen af de
beføjelser, der er angivet i den pågældende
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende eller på et

3. Den i artikel 14, stk. 3, artikel 16, stk. 2
og 4, artikel 17, stk. 4, artikel 18, stk. 4 og
5, artikel 20, stk. 2 og 4, artikel 21, stk. 5,
artikel 23, stk. 3, artikel 30, stk. 4, artikel
32, stk. 1, artikel 33, stk. 3, artikel 34,
stk. 6, artikel 36, stk. 3, artikel 38, stk. 6,
artikel 39, stk. 3, artikel 56, stk. 5 og 6,
artikel 59, stk. 2, artikel 64, stk. 4, artikel
65, stk. 3, artikel 67, stk. 2, artikel 72,
stk. 2, artikel 73, stk. 3, artikel 74, stk. 1,
artikel 87, stk. 3, artikel 107, stk. 4, artikel
119, artikel 124, stk. 4, artikel 127, artikel
131, stk. 2, og artikel 135, stk. 3,
omhandlede delegation af beføjelser kan til
enhver tid tilbagekaldes af EuropaParlamentet eller Rådet. En afgørelse om
tilbagekaldelse bringer delegationen af de
beføjelser, der er angivet i den pågældende
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende eller på et
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen.
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senere tidspunkt, der angives i afgørelsen.
Den berører ikke gyldigheden af
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Den berører ikke gyldigheden af
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. es
Begrundelse
Visse henvisninger i dette artikel er forkerte eller ufuldstændige og skal ændres.
Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt i henhold til artikel
11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 14,
stk. 3, artikel 15, stk. 5, artikel 16, stk. 2,
artikel 17, stk. 4, artikel 18, stk. 4, artikel
18, stk. 6, artikel 20, stk. 4, artikel 21,
stk. 5, artikel 23, stk. 3, artikel 24, stk. 4,
artikel 30, stk. 4, artikel 32, stk. 1, artikel
33, stk. 3, artikel 34, stk. 6, artikel 36,
stk. 4, artikel 38, stk. 4, artikel 39, stk. 3,
artikel 44, stk. 1, artikel 56, stk. 5, artikel
56, stk. 6, artikel 59, stk. 2, artikel 64,
stk. 4, artikel 65, stk. 3, artikel 67, stk. 2,
artikel 72, stk. 2, artikel 74, stk. 1, artikel
119, artikel 124, stk. 4, artikel 127, artikel
131, stk. 2, artikel 135, stk. 4, og artikel
138, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort
indsigelse inden for en frist på to måneder
fra meddelelsen af den pågældende retsakt
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis
Europa-Parlamentet og Rådet inden
udløbet af denne frist begge har informeret
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre
indsigelse. Fristen forlænges med to
måneder på Europa-Parlamentets eller
Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt i henhold til artikel
14, stk. 3, artikel 16, stk. 2og 4, artikel 17,
stk. 4, artikel 18, stk. 4 og 5, artikel 20,
stk. 2 og 4, artikel 21, stk. 5, artikel 23,
stk. 3, artikel 24, stk. 4, artikel 30, stk. 4,
artikel 32, stk. 1, artikel 33, stk. 3, artikel
34, stk. 6, artikel 36, stk. 3, artikel 38,
stk. 6, artikel 39, stk. 3, artikel 56, stk. 5 og
6, artikel 59, stk. 2, artikel 64, stk. 4,
artikel 67, stk. 3, artikel 72, stk. 2, artikel
73, stk. 3, artikel 74, stk. 1, artikel 87,
stk. 3, artikel 107, stk. 4, artikel 119,
artikel 124, stk. 4, artikel 127, artikel 131,
stk. 2, og artikel 135, stk. 4, træder kun i
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en
frist på to måneder fra meddelelsen af den
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og
Rådet inden udløbet af denne frist begge
har informeret Kommissionen om, at de
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen
forlænges med to måneder på EuropaParlamentets eller Rådets initiativ.

Or. es
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Begrundelse
Visse henvisninger i dette artikel er forkerte eller ufuldstændige og skal ændres.
Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
BILAG Ia
SLÆGTER OG ARTER MED
OFFICIEL OBLIGATORISK
CERTIFICERING
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
Arachis hypogaea L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex
J. Presl & C. Presl
Avena nuda L.
Avena sativa L. (incluye A. byzantina K.
Koch)
Avena strigosa Schreb.
Beta vulgaris L.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassica napus L.
Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Bromus catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
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Citrus L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
× Festulolium Asch. et Graebn.
Galega orientalis Lam.
Glycine max (L.) Merrill
Gossypium L.
Hedysarum coronarium L.
Helianthus annuus L.
Hordeum vulgare L.
Linum usitatissimum L.
Lolium × boucheanum Kunth
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Medicago × varia T. Martyn
Onobrychis viciifolia Scop.
Oryza sativa L.
Papaver somniferum L.
Phalaris aquatica L.
Phalaris canariensis L.
Phleum nodosum L. (antes Phleum
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bertolonii DC.)
Phleum pratense L.
Pisum sativum L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.Poa trivialis L.
Raphanus sativus L.
Secale cereale L.
Sinapis alba L.
Solanum tuberosum L.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum
sudanense (Piper) Stapf
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trigonella foenum-graecum L.
× Triticosecale Wittm. ex A. Camus
Triticum aestivum L.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Vicia faba L.
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth
Vitis L., solo patrones ó barbados
Zea mays L.
Or. es
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