Fødevarestyrelsen
Sendt pr. mail til: 28@fvst.dk
CC: ais@fvst.dk og cam@fvst.dk

15. marts 2021, AMJK
e-mail: amjk@dsk.dk

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af
fødevarevirksomheder m.v. j.nr.: 2020-28-31-00162.
De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget det ovenfornævnte forslag i høring.
Hermed følger vores kommentarer.
Vi bemærker, at ændringerne der var i høring sommeren 2020, nu er indarbejdet i udkastet. Som vi angav, er vi positive over for bedre muligheder for at afsætte lokale fødevarer i
nærområdet. Ligeledes er det fortsat vores holdning, at dette er under forudsætning af, at
forbrugere, som køber lokale varer i butikkerne, ikke udsættes for en ny risiko i forhold til
de produkter, de plejer at købe. Vi henviser i øvrigt til vores høringssvar pr. 16. august
2020.
I det medfølgende høringsbrev angives, at EU-Kommissionen ikke finder, at den danske bestemmelse om detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder (1/3-reglen) er i overensstemmelse med de fælles EU-regler. Samtidig angives, at
der ikke er foretaget ændringer i bekendtgørelsen. Vi vil meget gerne have uddybet, hvad
Kommissionen ikke er enig i?
Specifikke bemærkninger

§ 3, stk. 2, 3)
Betyder ændringen, at:
• alle biavlere skal være registreret hos Landbrugsstyrelsen (og ikke længere hos Fødevarestyrelsen)? Og
• produktion af honning og andre produkter fra bier heller ikke er omfattet af Fødevarestyrelsens registrering og dermed ikke længere vil fremgå af findsmiley.dk?

§ 4, stk. 2
•

Hvad er små mængder?
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•

Vi går ud fra, at der er tale om meget små mængder, der normalt kun sælges til
forbrugere og ikke de varer, der efter tidligere §4, stk. 6, også omfattede levering til virksomheder.

§ 21
Betyder det, at f.eks. donation af frisk frugt og grønt fra f.eks. en dagligvarebutik til et værested skal registreres?

§ 25
I anden linje henvises til stk. 4, er dette korrekt?

§ 26
Er det muligt at få uddybet, hvad samsending dækker over?

§ 27
Hvorfor anvendes begrebet ”Operatør”? Er det pga. definitionen i Kontrolforordningen? Vi
bemærker dog, at operatør ikke anvendes konsekvent i bekendtgørelsen f.eks. § 30 og §
31.
Andre kommentarer
I Fødevarestyrelsens kontaktformular skal man for animalske fødevarer angive, om man er
modtagelager for varer fra EU-medlemslande. Se uddrag af skemaet her:

Hvad bliver denne oplysning brugt til, når der ikke længere er krav om, at virksomheden
skal udarbejde en oversigt over modtagne sendinger?

Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef
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