
 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 10 60 00 • CVR 41956011 • EAN 5798000880016 • fvm@fvm.dk • www.fvm.dk  
 

  

Den 16. maj 2022 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 905 (Alm. del), som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 22. april 2022. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Carl Valentin (SF). 

 

Spørgsmål nr. 905 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

”Vil ministeren oplyse, hvornår det ændringsforslag til veterinærlægemiddelforordningen, som kan løse 

problemerne med artikel 106, stk. 1, og dens påvirkning på antibiotikaforbruget i Danmark, vil blive 

behandlet i Europa-Parlamentet, og vil ministeren orientere udvalget om resultatet?"  

 

Svar 

EU-Kommissionen har den 2. marts 2022 stillet ændringsforslag til veterinærlægemiddelforordningen 

om overgangsbestemmelser for pakning og mærkning af veterinærlægemidler (KOM (2022) 76). For-

slaget om overgangsbestemmelser hører under Sundhedsministeriets ressort.  

 

I forbindelse med behandlingen af forslaget har man fra dansk side stillet ændringsforslag med henblik 

på, at det igen bliver muligt at fravige betingelserne i markedsføringstilladelsen for antibiotika i veteri-

nærfagligt velbegrundede tilfælde, når det medfører et mindre forbrug af antibiotika.  

 

Det danske ændringsforslag blev i første omgang afvist af Rådet den 13. april 2022. Derfor er mulighe-

den for at få fremsat et ændringsforslag via et dansk medlem af Europa-Parlamentet blevet undersøgt. 

Europa-Parlamentet behandlede på plenarmøde den 4. maj 2022 Kommissionens forslag om over-

gangsbestemmelser for pakning og mærkning af veterinærlægemidler. Da der fra Europa-Parlamentets 

side var et ønske om ikke at forsinke processen med mange indkomne ændringsforslag, blev Kommissi-

onens forslag vedtaget uden det danske ændringsforslag.  

 

Det blev således ikke i forbindelse med Kommissionens forslag om overgangsbestemmelser for pakning 

og mærkning af veterinærlægemidler, at udfordringerne med artikel 106, stk. 1, i veterinærlægemiddel-

forordningen bliver løst. Fødevareministeriet vil fortsætte dialogen med EU-Kommissionen, som har 

tilkendegivet, at de er indstillet på at fortsætte drøftelserne med Danmark.  

 

 

 

Offentligt
EUU Alm.del - Bilag 520
Europaudvalget 2021-22
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