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Høringssvar vedrørende høring over udkast til bekendtgørelser som følge af forordning 
2019/6 om veterinærlægemidler 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) har modtaget 20 bekendtgørelser i høring som følge af 
forordning 2019/6 om veterinærlægemidler. DDD anerkender, at der for størstedelens 
vedkommende er tale om mindre ændringer og konsekvensrettelser med baggrund i gennemførelsen 
af forordningen. 
 
Generelle bemærkninger 
DDD opfordrer endnu engang til at ændringsforslag fremsendes som word dokumenter med sporing 
af ændringerne, da dette øger læsbarheden for høringsparterne. 
 
Endvidere opfordrer DDD til, at de respektive styrelser udarbejder vejledninger til dyrlæger, gerne i 
samarbejde med DDD, således at overskueligheden øges og regelefterlevelsen sikres. 
 
Øvrige bemærkninger 
DDD har kun en enkelt konkret bemærkning til de fremsendte ændringsbekendtgørelser: 
 

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 823 af 19. juni 2018 om 
lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold 
Her mener DDD at pkt. 1) i Bilag 1 er forældet: ”Sera og lægemidler fremstillet af blod, vacciner 
og immunologiske testpræparater fra Statens Serum Institut, Statens Veterinære Serumlaboratorium 
og Statens Veterinære Institut for Virusforskning, jf. bekendtgørelse om præparater og undersøgelser 
m.m. ved Statens Serum Institut og Landbrugsministeriets bekendtgørelse om præparater og 
undersøgelser ved Statens Veterinære Serumlaboratorium og Statens Veterinære Institut for 
Virusforskning”. 

  
DDD henviser desuden til vores kommentarer, som er afgivet i tidligere høringssvar i medfør af 
samme forordning (se under links). 
 
DDD stiller sig til rådighed for yderligere samarbejde vedrørende ovenstående. Kontakt venligst 
undertegnede pr. mail km@ddd.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Melsen 
Fagpolitisk konsulent 
Den Danske Dyrlægeforening 
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Links til tidligere fremsendte høringssvar om emnet 
Høringssvar over udkast til ændringer og ophævelse af 15 bekendtgørelser som følge af veterinærforordningen 
(Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018) 
 

Høringssvar vedrørende høring over udkast til ændringer af bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelse af 
veterinærlægemiddelforordningen. 
 
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og 
sundhedsloven 

https://www.ddd.dk/media/7618/hoeringssvar-om-veterinaerlaegemiddelforordning.pdf
https://www.ddd.dk/media/7618/hoeringssvar-om-veterinaerlaegemiddelforordning.pdf
https://www.ddd.dk/media/7279/hoeringssvar-om-aendring-af-lov-om-laegemidler-mv.pdf
https://www.ddd.dk/media/7279/hoeringssvar-om-aendring-af-lov-om-laegemidler-mv.pdf

