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Til NaturErhvervsstyrelsen 

Vedrørende høring af 

”Forslag til Europa-Parlamentets og rådets forordning om beskyttelses-

foranstaltninger mod planteskadegørere” og til ”Forslag til Europa-

Parlamentets og rådets forordning om produktion og markedsføring af 

planteformeringsmateriale. 

 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har haft ovenstående forslag til 

forordninger i høring.  

 

DCA har følgende høringssvar til ”Forslag til Europa-Parlamentets og rådets for-

ordning om beskyttelses-foranstaltninger mod planteskadegørere”: 

 

Vedr. Artikel 21.1.  Punktet forstås således, at artikel 21 både omfatter undersøgelse af 

EU-karantæneskadegørere og skadegørere, der midlertidigt kan betegnes som EU-

karantæneskadegørere. Det er et meget stort antal skadegørere, nemlig hele Annex I, 

Part A i Council Directive 2000/29/EC. Dette virker urealistisk, selv om der ikke er 

skrevet hvor hyppigt der skal undersøges for hver enkelt skadegører. 

 

Vedr. Artikel 23.1.  Samme indsigelse som foregående, selv om antallet af skadegørere 

”kun” er op til 10 %. 

 

Vedr. Artikel 24.1. Meget omfattende og efter vores vurdering en stor belastning for 

små medlemslande. I Annex I, Part A i Council Directive 2000/29/EC er listet ca. 90 

skadegørere. Hvis prioriterede skadegørere kommer til at udgøre 10 %, bliver det 9 

skadegørere, der skal udarbejdes omfattende beredskabsplaner for. 

 

Vedr. Artikel 24.3.  Der mangler angivelse af en overgangstidsramme for den gruppe 

af skadegørere (måske 9, jf. forgående punkt), som udpeges som prioriterede skade-

gørere. 

 

Vedr. Artikel 43.3. Opfyldelse af dette punkt kræver, at myndighederne har registre 

over posttjenester og internethandler, men de er ifølge Artikel 61. 3 fritaget for officiel 

registrering. 
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Vedr. Artikel 55. Der mangler henvisning til Bilag VII om krav til behandling af em-

ballagetræ. 

 

Vedr. Bilag II, Afsnit 1. 4a. DCA vil foreslå at præcisere, at afgrøder i dette tilfælde og-

så indbefatter skovbrug. 

 

DCA har følgende høringssvar vedr. ” Forslag til Europa-Parlamentets og rådets 

forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale”: 

 

Vedr. Artikel 12.2.  “Planteformeringsmateriale må ikke produceres…… som kerne-

planter, basismateriale eller certificeret materiale, står i rimeligt forhold til:” Der sy-

nes, at mangle ordet ”ikke” efter sidste komma i sætningen, så der kommer til at stå: 

”….,ikke står i rimeligt forhold til:”. 

 

Vedr. Bilag IV del B. Der er en uoverensstemmelse mellem at benævne slægter eller 

arter for at have en bæredygtig dyrknings- og/eller brugsværdi ud fra kriteriet, at de 

er meget modtagelige over for skadegørere. Sidstnævnte vil forårsage større afgrøde-

tab eller højere pesticidforbrug i forhold til mindre modtagelige slægter eller arter, 

hvilket strider mod begrebet bæredygtighed. 

 

Svarene er udarbejdet af forskningsleder Steen Lykke Nielsen, Institut for Agroøkolo-

gi, Aarhus Universitet.  
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