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Høringssvar vedr. revideret rammenotat af 19. november 2015 om Kommissionens forslag til 

direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om en 

ændring af direktiv 2003/35/EF 

 

Som medlem af EU-specialudvalg for miljø har Landbrug & Fødevarer torsdag den 19. november 

2015 modtaget et udkast til revideret rammenotat om forslag til nyt NEC-direktiv i høring med 

høringsfrist fredag den 20. november 2015 kl. 17.00.  

  

Det reviderede rammenotat er på mange punkter lig tidligere versioner af notatet. Landbrug & 

Fødevarer henviser derfor til vores høringssvar af 6. juli 2015 fremsendt i forbindelse med den 

seneste version af rammenotatet.   

 

Vedrørende grundlaget for at fastsætte Danmarks 2030-forpligtigelser er det regeringens foreløbige 

holdning, at de som udgangspunkt skal fastsættes ud fra basisfremskrivningerne baseret på den 

eksisterende regulering uden yderligere tiltag. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den 

internationale konkurrence, hvorfor krav til danske virksomheder og landbrug ikke bør være mere 

byrdefulde end kravene i sammenlignelige EU-lande. Landbrug & Fødevarer mener derfor, at EU-

forpligtigelser alene bør fastlægges på baggrund af fremskrivninger, der er baseret på EU-

lovgivning. De danske fremskrivninger skal således opdeles i følgerne af EU-regulering og følgerne 

af national regulering. 

 

For så vidt angår reduktionsmålene for ammoniak er det fortsat Landbrug & Fødevarers holdning, 

at der med fokus på omkostningseffektive virkemidler og hensyntagen til landenes hidtidige indsats 

er mulighed for at reducere EU’s samlede ammoniakudledning. Det er dog helt centralt, at dette 

sker under hensyntagen til fair konkurrencevilkår, hidtidig indsats og særlige sektorielle forhold.  

 

I forhold til Parlamentets forslag om, at reduktionsmålene skal revideres i 2022, er Landbrug & 

Fødevarer enige med regeringen i, at dette ikke bør støttes. En planlagt revision af 

reduktionsmålene i 2022 vil øge risikoen for, at 2030-målene i første omgang fastsættes på et 

mangelfuldt grundlag. Konsekvensen vil blive en markant øget usikkerhed om de nationale 

forpligtigelser i hele EU med negative effekter på investeringssikkerheden i landbruget og dermed 

på de generelle erhvervsøkonomiske betingelser i landbrugssektoren.  

 

De foreslåede fleksibilitetsmekanismer i forhold til force majeure og veksling af reduktioner på en 

luftforureningskomponent til reduktioner på en anden komponent finder Landbrug & Fødevarer 

også fornuftige og er enige i regeringens holdning. 
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Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed og vi ser frem til en fortsat 

konstruktiv dialog. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Ida ML Drejer Storm   Anette Christiansen 

Seniorkonsulent    Miljøchef 

Miljø & Energi    Miljø & Energi 

E ims@lf.dk    E   anc@lf.dk  

mailto:ims@lf.dk
mailto:anc@lf.dk

