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vedrørende formeringsmateriale

1. Sammendrag

Andrageren anbefaler, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed udpeges til 
ansvarligt udvalg for behandlingen af forslaget til forordning om formeringsmateriale 
(COM(2013)0262), i stedet for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. 
Andrageren fremfører endvidere, at såfremt forslaget vedtages i uændret form, vil det åbne 
døren på vid gab for den kemiske industri, mens døren vil blive smækket i for økologisk 
landbrug. Hun hævder, at dette vil medføre tab af arter, forringet biodiversitet og en drastisk 
forøgelse af den administrative byrde for små landbrugsproducenter, som dyrker mange 
forskellige afgrøder. Desuden vil der komme patenterede og bioteknologiske planter på 
markedet, hvorom det ikke står klart, om deres frø kan anvendes. Endelig argumenterer 
andrageren for, at selv om Kommissionen hævder, at intentionen bag forslaget er at strømline 
12 forskellige direktiver, så vil det i sidste ende føre til mere bureaukrati, fordi det vil blive 
nødvendigt at udarbejde mange nye afledte forordninger. Dette vil gøre systemet mindre 
gennemsigtigt og vil gøre det nemmere for lobbyister at fremme agroindustriens interesser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"De spørgsmål, som andrageren rejser, har Europa-Parlamentet taget stilling til i 
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overensstemmelse med dets forretningsorden.

Forslaget vedrører produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale, et 
grundlæggende bidrag til landbrugsproduktionen og det første led i fødevare- og 
foderstofkæden. Hovedformålet med den foreslåede forordning er at sikre kvalitet, identitet og 
sundhed hos det planteformeringsmateriale, der er på markedet. 

Et andet centralt formål med den foreslåede forordning er at bidrage til bevarelse og 
bæredygtig anvendelse af plantegenetiske ressourcer. I modsætning til, hvad der fremgår af 
andragendet, gør forslaget det nemmere at få adgang til markedet for så vidt angår 
traditionelle plantesorter, støtter udvikling af sorter, der er udviklet specielt til økologisk 
landbrug, tillader markedsføring af materiale, som ikke opfylder definitionen på en sort 
(heterogent materiale), skaber rum til nichemarkedsmateriale med minimal regulering og 
reducerer endvidere omkostninger og administration for små og mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder."


