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Fødevarestyrelsen  

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

 

Vedr.: Høring over forslag til ny kontrolforordning KOM (2013) 265 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 8. maj 2013, Deres j. nr.: 2013-34-221-01757 

om forslag til ny kontrolforordning skal Landbrug og Fødevarer bemærke følgende: 

 

Vi er umiddelbart tilfredse med, at der med forslaget tages hul på at få rettet op på en række 

konstaterede uhensigtsmæssigheder i det eksisterende regelgrundlag for kontrol af foder, 

fødevarer og dyr. Der har således siden anvendelsen af kontrolforordningen i 2006 været iværksat 

en række undersøgelser af hvorvidt – og hvordan – kontrolforordningen forvaltes i de enkelte 

medlemslande, ligesom man har underkastet kontrolområder, som f.eks. importkontrollen nærmere 

undersøgelser i forhold til at vurdere, om man har opnået den effektive kontrol på EU-niveau, som 

er formålet med reglerne. 

 

Det har vist sig, ikke mindst i forhold til finansieringen af kontrollen, at billedet ser mildest talt 

forskelligt ud i de enkelte medlemslande, herunder er der store forskelle i gebyrerne landene 

imellem, og der opkræves ikke i alle lande de af EU- fastsatte minimumstakster. Det er naturligvis 

både uholdbart og uacceptabelt i en EU-kontekst.  

 

Vi ser således primært fremsættelsen af forslag til ny kontrolforordning som en mulighed for, at der 

nu tages hånd om ovenstående forskellighed i medlemslandenes implementering og 

gennemførelse. Desværre har vi gennem årene set en vis tilbageholdenhed i Kommissionen i 

forhold til reelt at sikre en mere sammenhængende og fælles implementering, og vi ønsker at der 

skal maksimal fokus på forholdet, herunder at der sikres den fornødne gennemsigtighed i forhold til 

gennemførelsen af finansieringsprincipperne i de enkelte medlemslande. Det er i den forbindelse et 

grundlæggende princip, at der aldrig skal betales for mere, end hvad kontrollen reelt koster at 

udføre. 

 

Med forslaget lægges der op til, at Kommissionen får endog særdeles vide beføjelser til at 

udfærdige regler på særlige kontrolområder f.eks. på dyrevelfærdsområdet, i forhold til 

kødkontrollen, økologikontrollen og kontrollen med uønskede stoffer i fødevarer. Det betyder 

umiddelbart, at kontrollen og elementerne i den pågældende kontrol ikke er særlig bekrevet i 

forslaget. På disse områder, dvs. ikke mindst i forhold til artiklerne 15-24, er der derfor et behov for, 

at vi får indledt en nærmere dialog om, på hvilke områder vi finder det u/hensigtsmæssigt at 

tillægge Kommissionen beføjelser, og ikke mindst inden for hvilke rammer, Kommissionen i givet 

fald kan udøve sine beføjelser. 

 

Vi kan i den forbindelse tillige være bekymret for, at Kommissionen, når reglerne konkret skal 

fastsættes, kan komme til at kompromittere de grundlæggende principper om en risikobaseret 

tilgang til kontrollen. Som storbidragyder til finansiering af den offentlige kontrol herhjemme ønsker 
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vi på ingen måde at bidrage til, at kontrol udføres på områder eller opgaver, som ikke er relevante, 

og som dermed ikke giver bedst kontrol for pengene.  

 

Fremsættelsen af forslaget til ny kontrolforordning skal i øvrigt benyttes som anledning til at 

modernisere ”gamle” kontrolområder. En række gældende regler om kontrol ophæves med 

ikrafttræden af kontrolforordningen (inkl. overgangsbestemmelser) bl.a. kontrollen på 

restkoncentrationsområdet og kontrollen med kød på slagterierne, og det vil være ærgerligt om 

man ikke i den forbindelse gør sig umage for at opdatere og risikobasere kontrollen mest muligt for 

at slippe af med kontrol udført primært af historiske årsager. 

 

Om generelle principper: 

Vi støtter de generelle principper om, at kontrollen skal være risikobaseret og behovsorienteret.  

Det er et bærende princip, som sikrer, at de ressourcer, som anvendes til kontrol anvendes mest 

hensigtsmæssigt og dér, hvor problemerne/udfordringerne er størst. 

 

Om finansiering af kontrollen: 

Artikel 76 og 77 fastslår de almindelige principper for finansiering, herunder indførelse af 

obligatoriske gebyrer. Vi foreslår i den forbindelse en hel eller delvis offentlig finansiering af 

kontrollen.  Der er således behov for at skabe incitamenter for myndighederne til at reducere 

omkostninger ved kontrollen; det er således for let ”bare” at lade regningen for kontrollen gå videre 

til producenterne – og forslaget indeholder desværre ikke nogen incitamenter for myndighederne til 

at omkostningseffektiviserer kontrollen. Det er en skam, og vi skal i den forbindelse ikke undlade at 

understrege vigtigheden af, at danske producenter sættes i stand til at konkurrere på lige vilkår med 

producenter i og uden for EU.   

 

Vi støtter umiddelbart, at Kommissionen med forslaget understreger behovet for at bryde med den 

historisk betingede model for betaling for kontrollen, hvor primært producenter af animalske 

fødevarer har betalt for den offentlige kontrol. Dermed støtter vi også i udgangspunktet, at 

kontrolomkostningerne udbredes til flere sektorer og hele kæden, idet vi forudsætter, at 

kontrolomkostninger holdes sektorspecifikke. Vi støtter endvidere at Kommissionen i artikel 80 nu 

anerkender behovet for at reglerne skal tage højde for at ”belønne” de producenter, der gør det 

godt. Vi støtter tillige, at der lægges op til nærmere beskrivelser af hvilke kontrolaktiviteter og 

udgifter, der indgår i kontrolomkostningerne, og dermed hvilke der IKKE gør. Der er således 

eksempler på, at der i DK betales for kontrol inkl. myndighedernes lov- og regelforberedende 

arbejde. Lov- og regelforberedende arbejde er jo ikke en kontrolaktivitet og derfor ikke noget, der 

skal betales til i forbindelse med kontrol hos producenterne. Det er således et særdeles vigtigt 

princip, at der aldrig kan betales for mere, end hvad kontrollen reelt koster at udføre. 

 

Det er helt nødvendigt, at der skabes transparens i forhold til finansieringen af kontrollen (hvordan 

fastsættes gebyrerne? hvilken metode anvendes? mv.). Derfor hilser vi meget velkommen, at 

Kommissionen eksplicit foreslår, at de berørte producenter skal høres/inddrages om de metoder, 

der benyttes til at beregne de gebyrer, som er omhandlet i artikel 77. Vi foreslår, at det samme 

gælder for evt. gebyrer omhandlet i artikel 76, stk. 2. 

 

Der sættes i artikel 83 fokus på, at medlemslandene etablerer den fornødne gennemsigtighed i 

forhold til finansieringen af kontrollen i de enkelte medlemslande. Det fremgår således bl.a., at de 

offentlige myndigheder sikrer den højest mulige grad af gennemsigtighed i den metode og de data, 

der anvendes til at fastsætte gebyrer. Det nævnes udtrykkeligt i forslagets artikel 83, stk. 1, litra a, 

at det handler om gebyrer i henhold til artikel 77, stk. 1. Vi foreslår, at der tillige henvises til 

gebyrerne i artikel 76, stk. 2, så der også for gebyrer for evt. anden offentlig kontrol end den, der 
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nævnes i artikel 77. stk. 1 og 2, skabes den størst mulige gennemsigtighed omkring betaling for 

kontrollen. 

 

Vi ser gerne, at der herudover gives Kommissionen en pligt til at sikre den fornødne transparens. 

 

Set i lyset af tidligere omtalte undersøgelser fra eksterne konsulenter, som fastslår en forskellighed 

i finansieringen af kontrolomkostningerne/ikke overholdelse af eksisterende lovgivning i de enkelte 

medlemslande, mener vi, at transparensen er et anliggende for både de nationale myndigheder og 

Kommissionen. Derfor foreslås det, at formuleringen i den eksisterende forordnings artikel 27, stk. 

12, om indberetning til Kommissionen om gebyrer og Kommissionens vurdering af hvorvidt 

gebyrerne er i overensstemmelse med forordningen, bibeholdes og indsættes i nærværende 

forslag. Dermed vil Kommissionen straks kunne skride ind ved evt. konstaterede 

uregelmæssigheder.  

 

I forslagets artikel 77 og 83 er det beskrevet, at små virksomheder, såkaldte mikrovirksomheder 

ikke skal betale for kontrol, ligesom der ikke skal betales for f.eks. kontrol med reglerne om 

økologisk produktion og reglerne om de såkaldte beskyttede betegnelser. Udover at vi bemærker, 

at forholdet ikke umiddelbart stemmer overens med Kommissionens generelle hensigter om at sikre 

tilstrækkelige midler til udførelse af offentlig kontrol, rejser forholdet tillige spørgsmålet, om hvem 

der så skal betale for den udførte kontrol. Det er (igen) i vores optik et helt ufravigeligt princip, at 

der aldrig kan betales for mere, end hvad kontrollen reelt koster at udføre hos den enkelte, og 

derfor skal det sikres, at de producenter, der er omfattet af en betalingsforpligtelse, ikke betaler for 

dem der måtte være undtaget. En omkostningsfritagelse for visse virksomheder/producenter kan 

således IKKE medføre en øget betalingsforpligtelse for de øvrige (og betalende) producenter. 

 

Vi støtter princippet om, at der skal betales gebyr for den kontrol, en producent pålægges som 

ekstra kontrol, samt at producenterne selv kan rekvirere ekstra (gebyrfinansieret) kontrol, som 

omtalt i artikel 84. 

 

Om kontrol med kød på slagterierne: 

Umiddelbart ønsker vi, at forslaget til ny kontrolforordning skal resultere i en mere ensartet 

regulering af kødkontrolomkostningerne, således at denne omkostning ikke bliver et 

konkurrenceparameter mellem EU-landene.  

 

I artikel 78 opremses hvilke omkostninger, der kan henregnes til kontrolomkostninger. Specielt 

præciseringen af, at omkostninger til en grunduddannelse, som er nødvendig for at være ansat af 

de nationale myndigheder ikke er en omkostning, der kan henregnes til kødkontrolomkostningerne 

er vigtig at fastholde. Tilsynsteknikeruddannelsen ligger dermed uden for omkostningerne til 

kødkontrollen. 

 

Om kontrol med restkoncentrationer i animalske produkter: 

Det eksisterende direktiv om restkoncentrationer ophæves med vedtagelse af forslaget. Dermed er 

bolden givet op til nytænkning af restkoncentrationsprogrammerne i bredere forstand end kun for 

animalske produkter. Det er vigtigt, at kontrollen risikobaseres yderligere; således er der siden 

direktivet (fra 1996) sket forandringer i risikobilledet, og der er behov for at tilpasse bl.a. 

prøveudtagningen. Der skal fokus på dette område; det vil således være ærgerligt, om man ikke 

benytter lejligheden til at tænke nyt med henblik på at få mest fødevaresikkerhed og bedst kontrol 

for pengene. 
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Om import: 

Vi er tilfredse med, at der sker en samling af importbestemmelserne.  Der bør sikres mulighed for, 

at kontrol med foder mv. fortsat kan finde sted andre steder end på grænsekontrolstederne. 

 

Om synergi: 

Der skal skabes synergi mellem myndighedernes forskellige kontrolaktiviteter/områder og mellem 

den offentlige kontrol og den kontrol, som producenterne får udført f.eks. af certificeringsorganer. 

En lang række producenter har kvalitetsstyringsprogrammer mv.,  som kontrolleres af en 

uafhængig 3. part. Der bør være store muligheder for, at man kan anvende producenternes 

certificeringer mere offensivt i forhold til den offentlige kontrol, og forholdet skal drøftes nærmere. 

 

Vi ser frem til at drøfte forslaget nærmere med styrelsen i den følgegruppe, som styrelsen allerede 

har givet tilsagn om at nedsætte i regi af ”Dialogforum for Kontrol.”  

 

 

 

Med venlig hilsen 
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