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Den 22. november 2016 

 

Til høringsparterne på vedlagte liste  

Høring over udkast til bekendtgørelse om planteskadegørere 
 

 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: 
 Bekendtgørelse om planteskadegørere 

 

Bemærkninger bedes sendt til planter@naturerhverv.dk senest den 9. december 2016 med henvisning 

til journalnummeret ovenfor. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til Ebbe Nordbo eller Jørgen Søgaard Hansen 

via ovenstående e-mailadresse. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb. 

Høringssvarnotet bliver offentliggjort på Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er offentliggjort i 

Lovtidende. 

 

Om bekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen ændrer bekendtgørelse nr. 1179/2014 om planteskadegørere. 

 

Ændringerne omfatter, at anmeldepligten i bekendtgørelsens § 3 udvides , mulighederne for påbud af 

foranstaltninger udvides i bekendtgørelsens § 4, der indsættes en ny § 11, hvorefter 

NaturErhvervstyrelsen har mulighed for at ophæve en virksomheds registrering i 

NaturErhvervstyrelsen ved manglende overholdelse af anmeldepligten, og i bilag 1 ændres navnet på 

skadegøreren Epitrix similaris (Gentner) til Epitrix papa sp. n. 

 

Ændringerne fremgår af det vedlagte ændringsskema og er vist med rettefunktion i udkastet til 

bekendtgørelsen. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Ændringerne i bekendtgørelsen implementerer: 

 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… af … om beskyttelsesforanstaltninger 

mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1146/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 

69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 

2007/33/EF. 

 

Forordningen er vedtaget, men endnu ikke offentliggjort. Forordningen ændrer forordning (EU) nr. 

652/2014, som ændrer direktiv nr. 2000/29/EF, som er den relevante retsakt i denne forbindelse. 
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Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i EU-lovgivningen. 

 

Ikrafttrædelsesdato 
Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser som 
hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for 
erhvervslivet.  
 
Bekendtgørelsen træder derfor i kraft den 1. januar 2017. 
 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt. 


