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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.



RR\1232447DA.docx 3/9 PE691.080v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE........................................................................................................................6

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG .............................................................8

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG ...9



PE691.080v02-00 4/9 RR\1232447DA.docx

DA



RR\1232447DA.docx 5/9 PE691.080v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af EF-
sortsbeskyttelse for arterne asparges og artsgrupperne blomsterløg, buske med små 
frugter og prydbuske
(COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2021)0036),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 118 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0010/2021),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
24. marts 20211,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
(A9-0171/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT C ... af ..., s. ...
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BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser forslaget velkommen og foreslår, at det vedtages uden ændringer på grund 
af dets tekniske karakter. Formålet med forslaget er at forlænge EF-sortsbeskyttelsen fra 25 til 
30 år for arterne asparges og artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske, 
jf. artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse. De yderligere fem 
års beskyttelse findes allerede for vinstokke, træer og kartofler, hvilket afspejler den 
langvarige, komplekse og bekostelige udviklingsproces. 

I maj 2016 anmodede medlemsstaterne under EF-Sortsmyndighedens administrationsråd 
(CPVO) enstemmigt om forlængelse af beskyttelsestiden for arterne i nærværende forslag 
efter at have analyseret den tid, der behøves til forædling, opformering og opnåelse af 
markedspotentiale samt planternes levetid i forhold til andre arter. Forædlingsprocessen for de 
nævnte arter er mere langvarig og kompleks og indebærer dermed høje forsknings- og 
udviklingsomkostninger. Opformeringen tager også længere tid, hovedsageligt grundet 
processens vegetative karakter og andre faktorer. Som eksempel kan det nævnes, at det for 
blomsterløg generelt tager mindst ti år at opbygge tilpas meget opformeringsmateriale til at 
dyrke en sort på blot 1 ha. Da opformeringen finder sted på friland, er avlerne nødt til at 
beskytte sorten, længe inden den lanceres på markedet. Efter lanceringen på markedet tager 
det stadig en rum tid, før sorterne begynder at blive anvendt til dyrkning, hvis det overhovedet 
sker. For planter med en lang levetid såsom asparges og træagtige frugtplanter nyplanter 
avlerne kun med mange års mellemrum deres marker og vælger i den forbindelse sorter, der 
har bevist deres dyrkningsværdi under faktiske omstændigheder, hvilket yderligere øger den 
tid, der kræves, for at en sort kan nå markedspotentiale. Konsekvensen af alt dette er, at den 
grundlæggende beskyttelsesperiode ikke som ved andre afgrøder kan udnyttes fuldt ud. 
Udviklingen af en ny sort af de nævnte arter kræver årtiers hårdt arbejde, og der er behov for 
en længere beskyttelsesperiode for at inkassere de høje forsknings- og 
udviklingsomkostninger.

Under feedbackhøringen fremsatte 43 interessenter deres syn på forslaget. De hilste alle 
forslaget velkommen og understregede behovet for den forlængede beskyttelse for at sikre 
udviklingen af mere robuste sorter, der opfylder avlernes og samfundets behov. 

Ordføreren understreger vigtigheden af et velfungerende sortsbeskyttelsessystem, som 
tilskynder til fortsat at udvikle nye sorter, og som derved er til gavn for forædlere, avlere, 
landbrugere, forbrugere og samfundet som helhed. I betragtning af de kommende 
udfordringer og ambitiøse mål i den europæiske grønne pagt vil der være et presserende 
behov for mere robuste sorter med en øget modstandsdygtighed over for sygdomme og et 
højere udbytte, som kræver mindre vand, færre pesticider og færre gødningsstoffer, er bedre 
tilpasset til forskellige klimaforhold og bidrager til at forebygge tab på voksestedet og i 
kæden.

Det er klart, at udviklingen af nye sorter kun vil fortsætte, hvis forædlingsarbejdet er 
rentabelt. Sortsbeskyttelse af en passende varighed vil gøre det muligt for planteforædlere at 
fortsætte deres vigtige arbejde for en bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt 
havebrug. Det er især vigtigt at sikre rentabiliteten for små og mellemstore 
planteforædlingsvirksomheder, tilskynde til innovation og desuden opretholde udviklingen af 
sorter af mindre udbredte afgrøder. 
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Sortsbeskyttelsessystemets styrke er den afbalancerede måde, hvorpå det på den ene side 
sikres, at forædlernes arbejde beskyttes, samtidig med at det med undtagelsen for forædlere 
sikres, at andre frit kan anvende den beskyttede sort til at frembringe en ny sort og 
markedsføre denne. 

Europa-Parlamentet har i beslutninger fra 2012, 2015 og 2019 kraftigt udtrykt sin modstand 
mod patenterbarhed for planter og konsekvent peget på EF-sortsbeskyttelsessystemet som den 
rette ramme for at sikre fortsat udvikling inden for planteforædling, og det er af afgørende 
betydning, at systemet med sortsbeskyttelse forbliver effektivt også fremover.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
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