
Status for den fremtidige 
EU-lovgivning om 
planteformeringsmateriale 
19. marts 2015 

eller PRM – the sequel 



Resumé  
 

• 12 direktiver -> en forordning om planteformeringsmateriale 

 

• Anvendelsesområde: 
• Frø, læggekartofler, frugtplanter, prydplanter, skovfrø- og planter 

 

• Mål: 
• Sunde frø og planter af høj kvalitet 

• Et fælles regelsæt, der støtter innovation og konkurrenceevne 

• Støtte bæredygtig produktion, biodiversitet, tilpasning til klimaændringer 
og at bidrage til fødevaresikkerheden og fattigdomsbekæmpelse 
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Resumé  
• Del af dyre-, plante- og kontrolpakken 

 

 

• Mål: 
• Moderniseret, forenklet lovgivning 

• Mere effektiv og risikobaseret offentlig kontrol 

• Fremme en integreret tilgang til offentlig kontrol i hele fødevarekæden  

• Sikre, at medlemsstaterne afsætter passende ressourcer til kontrol gennem 
mulighed for at opkræve gebyrer 

 

• Pakken fremsat maj 2013 

• Forhandlinger i Rådet og Europa Parlamentet 
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Hvad er der sket siden sidst? 
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Officielt forslag maj 2013 

Parlamentet: 
 

Nej tak! 



Europa Parlamentets begrundelser  
 

• Princippet ‘One size fits all’ 

• Mange afledte retsakter  

• Skovfrø- og planter bør udgå 

• Forslaget opfylder ikke målene om forenklinger, innovation, samt 
bevaring af plantegenetiske ressourcer 

• Forslaget er fremsat for tæt på valget til Europa-Parlamentet  

• Kommissionens konsekvensanalyse dækker ikke tilstrækkeligt nye 
elementer 
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Officielt forslag maj 2013 

Rådet: 
 

Fortsæt! 



Rådets ønsker til et revideret forslag  
• Anvendelsesområde 

• ”One size fits all” tilgang passer ikke til alle sektorer 
• Skovfrø- og planter bør udgå 
• Kun professionelle aktiviteter bør omfattes 
• Bedre vilkår for biodiversitet og plantegenetiske ressourcer 

• Mere enkel og klar lovgivning 
• Færre delegerede retsakter 
• Bilag med arter omfattet af værdiafprøvningskrav 

• Gebyrfinansiering 
• Modstand mod undtagelse fra for mikrovirksomheder 

• Effektivisering, harmonisering og færre administrative byrder 
• ”Mix and match” hvad angår officiel kontrol og autorisation 
• ”One key several doors” princip for SES 
• Kun én værdiafprøvning med bæredygtighedselementer 
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Kommissionen: 
 PRM forslag  

trukket tilbage  
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Danske 
ønsker fra 
temamøde 

5. maj 2014 



Nyt/revideret forslag – national høringsproces 
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