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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Fødevareministeriets orienterende notat om modtagne høringssvar vedrørende forhandlinger med Rusland om plantesundhed, jf. samlenotat af 1. marts 2005.
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Orienterende Notat til Folketingets Europaudvalg
om modtagne høringssvar vedrørende forhandlinger med Rusland om plantesundhed,
jf. samlenotat af 1. marts 2005
Ovennævnte sag har været i skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) med frist den 1. marts
2005.
./.

Indkomne høringssvar fra medlemmerne af §2-udvalget (landbrug) er vedlagt.
Der henvises endvidere til beskrivelsen af sagen i samlenotat om rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 14. marts 2005 oversendt til Folketingets Europaudvalg den 1. marts 2005.
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Skriftlig høring af notat om forhandlinger mellem EU og Rusland om
plantesundhed
Med henvisning til Fødevareministeriets notat til §2-udvalget (L 09-05) af 24.
februar 2005 om forhandlinger mellem Fællesskabet og Rusland om plantesundhed har Landbrugsraadet på vegne af Dansk Landbrug og DEG følgende bemærkninger.
Landbrugsraadet støtter den indsats, der gøres af Europa-Kommissionen og de
danske myndigheder. Indsatsen retter sig dels mod at finde en løsning i relation
til et fælles EU-plantesundhedscertifikat, som skal fungere fra den 1. april, og
dels mod at finde en løsning for det bilaterale importstop, som Rusland har indført over for danske planteprodukter.
Landbrugsraadet bemærker imidlertid, at det fremsendte notat fremhæver, at det
forventede nye system for plantesundhedskontrol vil blive dyrere, og at det vil
påvirke erhvervet da området er brugerbetalt. Det bemærkes endvidere, at det
ikke er muligt at kvantificere disse udgifter.
Det er Landbrugsraadets opfattelse, at erhvervet ikke bør pålægges øgede kontrolomkostninger på baggrund af, at det eksisterende kontrolsystem har været
misbrugt ved at forfalske danske certifikater.

Med venlig hilsen,
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