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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Slotholmsgade 12 

1216 København K 

 

 

 

 

 

 

Vedr.: Høring af §2-udvalget (landbrug) og Den Nationale Komité for Landbrugsdyr om 

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed KOM (2013) 260 

 

Med henvisning til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris høring af 27. oktober 2014 om 

ovenstående har Landbrug & Fødevarer følgende bemærkninger: 

  

Landbrug & Fødevarer er fortsat overordnet set positiv over for en samlet rammelov om 

dyresundhed i EU, og henviser i øvrigt til tidligere fremsendte bemærkninger herom. 

 

Følgende emner er på nuværende tidspunkt af særlig interesse. Det drejer sig om 

definition af lovens formål, kommissionens rolle i udmøntningen af loven, udmøntningen 

af de nye sygdomslister samt fokus på om kompartmentalisering kan medføre 

handelsmæssige problemer. 

 

For Landbrug & Fødevarer er det væsentligt, at lovens formål er så snævert defineret 

som muligt (som i Kommissionens forslag), for at sikre en så målrettet og præcis ramme 

for dyresundhedslovgivningen som muligt. Umiddelbart støtter Landbrug & Fødevarer 

formandskabets forslag, der indebærer, at definitionerne og betydningen af de forskellige 

begreber er blevet mere tydelige, samt at kriterierne for optagelse på sygdomslisten nu er 

indskrevet i den foreløbige kompromistekst. De nævnte kriterier fremgår dog ikke af 

fremsendte notat, så der er behov for en nærmere vurdering af disse.   

 

Landbrug & Fødevarer er fortsat meget opmærksom på forslagets balance i forhold til 

Kommissionens rolle. Der lægges op til at tildele kommissionen vidtgående kompetence 

til at udbygge lovgivningen gennem delegerede retsakter. Erhvervet er af den holdning, at 

gennemførelsesretsakter i visse tilfælde er tilstrækkeligt. Landbrug & Fødevarer følger 

opmærksomt, hvordan de nye sygdomslister udformes og af hvem.  

 

Endelig er Landbrug & Fødevarer fortsat fokuseret på tidligere fremsendte bemærkninger 

vedr. kompartmentalisering.  
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Inden for den korte frist har det ikke været muligt at forholde sig til den del af 

forhandlingerne, der handler om akvakultur, men henviser i den forbindelse til dansk 

akvakultur og deres tidligere bidrag. 
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