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Landbrug og Landdistrikter (AGRI) 7.11.2013
Pilar Ayuso er ENVIs ordfører på forslaget om forordning om planteformeringsmateriale. Hun er
spansk, valgt fra Partido Popular og medlem af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristen
Demokraterne) i EU Parlamentet.
I øvrigt den samme gruppe som Sergio Silvestris, AGRIs ordfører, er medlem af. Han repræsenterer
Berlusconis parti, Forza Italia.
Det er AGRI som har hovedansvaret for forslaget i EU Parlamentet. ENVI har ret til at udtale sig
om forslaget (til AGRI) og for nogle paragraffers vedkommende har de to udvalg delt ansvar. AGRI
skal forholde sig til ENVIs udtalelser om de paragraffer hvor de har delt ansvar, kommentarer til de
øvrige kan de vælge at sidde overhørig.
Vi havde håbet, at ENVIs udtalelse bl.a. ville berøre konsekvenser for plantemangfoldigheden, for
små firmaer og frøproducenter, økologisk landbrug og selvforsyningsbønder i Europa. Men nej.
I stedet har Ayuso valgt at fokusere på forordningens mange upræcise definitioner og den måde
begrebet "kloner" er anvendt på. Det kan skyldes, at hun oprindeligt er uddannet agronom.
I sin indledning på peger hun dog, at forordningen ikke fremsættes efter ønske fra de involverede
parter, at antallet af tillægslove er for stort, flere af dem finder hun unødvendige, og de vil medføre
en langvarig proces.
Hun er uenig i, at netværk (som Frøsamlerne) skal undtages fra lovgivningen, i det hun ser en fare
for, at vi udvikler et parallelt markedsføringssystem for planteformeringsmaterialer. Frøsamlerne
knuser Monsanto??? Hun er også modstander af, at små firmaer skal kunne markedsføre deres frø
som nichematerialer (uregistrerede), af samme årsag. Hun præciserer, at nichematerialer skal være
af begrænset interesse og kun må markedsføres lokalt og i små mængder.
De små mængder går igen når haveejere skal bytte frø. Hun præciserer ikke hvor små de skal være
og undlader, at tage stilling til hvordan det skal kontrolleres.
Desuden har hun, på baggrund af forordningsforslagets liste over de slægter og arter som er
omfattet af reglerne om registrering og markedsføring, udarbejdet en liste over de slægter og arter
der også skal certificeres for at kunne markedsføres.
Kort sagt må frøindustrien være meget tilfredse med den udtalelse hun har udarbejdet. Den - og
forslaget som helhed - vakte dog heldigvis heftig kritik på ENVIs møde den 27. november.
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