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Høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende kontrolforordnin-

gen for fisk 
 

Dansk Erhverv har modtaget Miljø- og Fødevareministeriets høring vedrørende kontrolforordnin-

gen for fisk og har følgende bemærkninger.  

 
Specifikke bemærkninger  

Kommissionen har med sit kompromisforslag af den 20. maj 2020 opblødt det generelle krav om 

elektronisk sporbarhed således, at informationerne skal registreres enten på papir eller elektro-

nisk, men de skal være elektronisk tilgængelige for operatører, der modtager produkterne.  

 

Dansk Erhverv ser generelt fordele ved udbredelsen af digitale værktøjer, hvis de fungerer, og hvis 

informationerne er let tilgængelige for alle led i værdikæden. Men vi savner en helt tydelig defini-

tion af, hvad Kommissionen mener med elektronisk tilgængelighed. Hvis ikke dette fastlægges, vil 

det med stor sandsynlighed fortolkes forskelligt i forskellige EU-lande, og skabe handelsbarrierer 

på det indre marked. Ligeledes har vi en generel bekymring for byrderne for særligt de mindre 

virksomheder, hvis der indføres omfattende og rigide krav til digital sporbarhed. 

 

Dansk Erhverv mener derfor, at en elektronisk løsning baseret på et fælles EU-system udviklet af 

Kommissionen, vil være det mest hensigtsmæssige for at sikre, at alle sporbarhedsoplysninger 

indtastet og videreformidles korrekt og i samme format på tværs af landegrænser. Sådan et sy-

stem er udviklet på andre områder fx til håndtering af oplysninger på lægemiddelområdet. Et sy-

stem der er etableret i regi af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) under Kommissionen 

og i samarbejde på tværs af brancheorganisationer og offentlige myndigheder i EU.  

 

Hvis Kommissionen afviser en sådan løsning, vil vi kraftigt opfordre til, at staten i stedet udvikler 

dette til brug på nationalt niveau. Til udvikling af et sådant system ville det være oplagt at hente 

inspiration fra Det Centrale Husdyrsbrugsregister, som drives af Fødevarestyrelsen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Saoirse McKeever Eriksen 

Fødevarekonsulent 
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