Fødevarestyreen
E-mail til: 16@fvst.dk
Cc: eep@fvst.dk
11. januar 2019 AMJK
e-mail: amjk@dsk.dk
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af
animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede
EU-retsakter, j.nr. 2018-16-31-00483
De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte forslag i høring.
Hermed følger vores kommentarer.
Tak for det medfølgende høringsbrev. Det er nyttigt, at høringsbrevet supplerer høringen ved
at beskrive de foreslåede ændringer. Derudover er det godt, at bekendtgørelsen forenkles
hvor det er muligt samt ensrettes i forhold til anden lovgivning.
Vi bemærker imidlertid, at flere krav som allerede fremgår af en forordningstekst (f.eks. de
angivne i §3, stk. 2) er angivet i bekendtgørelsen. Hvad er begrundelsen for, at de også
nævnes i bekendtgørelsen?
Specifikke kommentarer

Vedr. §1
Det angives, at bekendtgørelsen omfatter de animalske fødevarer der er omfattet af bilag 1,
del I. Det er ikke klart, hvilke animalske produkter der ved samhandel er omfattet af denne
definition. Hvis vi ser på, hvilke produkter, der er omfattet af kravene i §5, så er det, så vidt
vi har forstået, produkterne, der fremgår af Bilag A i Samhandelsdirektivet (nr. 662 af 11. december 1989). Hvis vi sammenligner det med bilag 1, del 1 er sidstnævnte mere vidtgående.
Omvendt kan vi i Kommissionens beslutning 2007/275/EF genkende dele af bilag 1, del 1,
men denne omfatter importerede produkter, der skal til grænsekontrol. Vi har brug for en afklaring af dette.

Vedr. §5
Det har i mange år været en kendsgerning, at de krav, der følger med at være ”modtagervirksomhed” af animalske fødevarer, er en byrde for erhvervet. Vi er opmærksomme på, at
hjemlen til de krav, der er angivet i §5, er kombineret af krav fra Forordningen om sporbarhedskrav, der gælder for animalske fødevarer (Forordning 931/ 2002), og Samhandelsdirektivet (nr. 662 af 11. december 1989).
Fødevarestyrelsen har mundtligt ved flere lejligheder bekræftet, at Samhandelsdirektivet vil
De Samvirkende Købmænd
Islands Brygge 26, DK-2300 København S | T +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk
CVR nr. 15232013 | Danske Bank 4180-4110212313

blive ophævet, når den nye kontrolforordning pr. 14. december 2019 finder anvendelse. Vi er
opmærksom på, at kommissionen er ved at vurdere/beslutte, om der er elementer fra samhandelsdirektivet, der skal videreføres i en gennemførelsesforordning. I 2011 kom Forordningen om sporbarhedskrav, der gælder for animalske fødevarer, og det er DSK´s opfattelse, at
de krav, der er i Forordning 931/2011, er fuldt tilstrækkelige til for at kunne udføre en effektiv kontrol hos de virksomheder, der modtager animalske fødevarer fra andre samhandelslande. Vi opfordrer derfor til, at Fødevarestyrelsen arbejder for, at elementerne fra samhandelsdirektivet, der vedrører §5 i Veterinærkontrolbekendtgørelsen, ikke videreføres.
Vi har ved flere lejligheder fået oplyst, at oplysningerne vedrørende de animalske fødevarer,
der p.t. kræves via Forordning 931/2011 og via §5 i veterinærkontrolbekendtgørelsen, er de
samme. Når vi sammenligner oplysningerne, er vi dog ikke enige i dette, vi har derfor i nedenstående tabel skitseret, hvor vi ser en difference.
Uddrag af Forordning
931/2011, artikel 3

Uddrag af veterinærkontrolbekendtgørelsen (§5)

Difference

Oprindelsesland
Forarbejdningsvirksomheder

Fødevarens omfang eller
mængde.

En nøjagtig beskrivelse af
fødevaren, herunder oplysninger om oprindelsesland
og forarbejdningsvirksomhed(er).
Antal kolli og sendingens totale vægt.

Afsendelsesdatoen.

Modtagelsesdatoen

En nøjagtig beskrivelse af
fødevaren.

Afsenderland.
Produktkategori.

Omfang eller mængde ≠ antal kolli og sendingens totale
vægt.
Afsendelsesdatoen ≠ modtagelsesdatoen
Afsenderland.
Produktkategori.

Set i lyset af ovenstående vil vi meget gerne have bekræftet/en tilbagemelding på, at/om de
krav der fremgår af artikel 3 i Forordning 931 afløser veterinærkontrolbekendtgørelsens §5
fra den 14. december 2019. Vi har bemærket, at Fødevarestyrestyrelsen indtil 14. december
2019 har forsøgt at lempe §5 så meget som muligt, så byrden er mindst mulig for virksomhederne. Det værdsætter vi naturligvis.
Afsluttende bemærkninger
Giver vores høringssvar anledning til yderligere uddybning, må I endelig kontakte os.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef
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