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Vedr. Høring over udkast til forslag til revision af handelsnormerne for frugt og 
grønt 

 
De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget det ovenfornævnte forslag i høring. 
Vores høringssvar koncentreres om den delegerede retsakt. Hermed følger vores kommen-
tarer.  
 
Vedr. Artikel 6, stk. 1 (a), (i): 
I bilaget del A findes den uddybende beskrivelse af, hvad den generelle handelsnorm inde-
holder, dvs. punkterne 1 til 4. Betyder dette, at for produkter omfattet af punkt 1, (a), er 
der ingen af de fire punkter, der skal være opfyldt? Vi har brug for en bekræftelse af, at 
dette er korrekt. 
 
Vedr. Artikel 6, stk. 1 (b):  
Vi kan desværre konstatere, at der med forslaget indføres yderligere krav om oprindelse for 
en række produkter. DSK opfordrer kraftigt til, at Danmark ikke støtter dette forslag. Sær-
ligt punkt (xx) vil betyde, at produkter som udskåret frugt, friskpresset juice, snittede gule-
rødder osv. vil skulle mærkes med information om oprindelse. Konsekvensen vil være en 
unødvendig administrativ byrde for virksomhederne, og det kan komme til at betyde, et be-
grænset udbud af den type af convenient produkter, der både er sundere og blandt de fø-
devarer, der er det laveste klimaaftryk.  
 
Vedr. Artikel 6, stk. 1 (c):  
DSK støtter bestemt, at produkter til donation undtages mærkningskravene. Men vi læser 
desværre teksten, som at alle øvrige krav i enten den generelle eller specifikke norm skal 
være opfyldt. Det betyder også, at produkterne skal være sorteret, før de doneres – f.eks. 
hvis der i et net med citrusfrugt er to frugter med begyndende mug/råd, skal disse være 
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sorteret fra. Inden for den nuværende praksis, kan denne sortering kan foretages hos mod-
tager, hvis doner og modtager har en aftale om dette. DSK ønsker fortsat, at denne praksis 
er en mulighed. Desuden har vi brug for at få bekræftet, at artikel 7 stk. 4 ikke gælder for 
produkter til donation.  
 
Vedr. artikel 7, stk. 1: 

Vi undrer os over, at denne sætning ” Were applicable, the address of the dispatcher or of 

the packer shall be its physical address” forelås indført. Teksten vedr. Afsender i bilaget an-

ses som tilstrækkelig, så teksten kan slettes her.  
 
Vedr. artikel 7, stk. 3: 
Der er obligatoriske oplysninger, som for et givent produkt, kan variere fra den ene leve-
ring/batch til den anden. For netop disse oplysninger, kan det det ved fjernsalgs være van-
skeligt at give forbrugeren den specifikke oplysning før købstidspunktet. DSK foreslår, at 
det er tilstrækkeligt, at oplysningen enten vises før købstidspunktet eller følger varen ved 
levering.  
 
Vedr. artikel 7, Stk. 4:  
Vi kan desværre konstatere, at kravet om, at ”Fakturaer og ledsagedokumenter, eksklusive 
kvitteringer til forbrugeren, skal angive produkternes navn og oprindelsesland og eventuelt 
klasse, sort eller handelstype, hvis det kræves i en særlig handelsnorm, eller at produktet 
er bestemt til forarbejdning” forslås videreført. I handelsnormen beskrives, at kravet er ind-
ført for at sikre, at der kan føres en korrekt og effektiv kontrol. Da Fødevareforordningen 
allerede stiller krav om sporbarhed, vurderes dette fuldt tilstrækkeligt for at kunne spore 
varen og dermed føre en korrekt og effektiv kontrol. Vi forslår derfor, at stk. 4 ophæves.    

 
Vedr. artikel 8, stk. 1:  
Det er meget stringent, at det angives, at der ikke må være frivillige angivelser vedr. kvali-
teten. Hvis et produkt har en særlig kvalitet, bør dette kunne angives. 
 
Der indføres nu krav om, at oprindelseslandet skal angives med en større skrift og mere ty-
deligt end anden information. DSK foreslår, at dette slettes, da det allerede er angivet, at 
teksten skal være letlæselig og i iøjnefaldende.  
 
Andre bemærkninger 
 

Vi opfatter, at formålet med handelsnormerne, det er at indføre en særlig varestandard 

vedr. kvalitet for visse fødevarer. Alligevel indeholder handelsnormerne generelt en række 

andre krav bl.a. vedr. mærkning og sporbarhed, som allerede er beskrevet i anden lovgiv-

ning, f.eks. sporbarhed i forordning nr. 178/2002 og mærkning i forordning nr. 1169/2011.  

 

Vedr. Mærkning, anbefaler DSK, at alle handelsnormer gennemgås med det udgangspunkt, 

at alle mærkningskrav, som nu fremgår af mærkningsforordningen, fjernes fra handelsnor-

merne. I forbindelse med denne høring bør artikel 7 gennemgås. På længere sigt foreslår 

vi, at der arbejdes for, at de varespecifikke mærkningskrav, som findes i handelsnormen, 

og som stadig findes relevante, overføres til Mærkningsforordningen, gerne i et bilag.  
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Afsluttende bemærkninger  
 

DSK støtter op om revisionen af EU’s handelsnormer for frugt og grønt, og giver vores hø-

ringssvar anledning til spørgsmål eller yderligere uddybning, er I velkomne til at kontakte 

DSK.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne-Marie Jensen Kerstens 
Fødevarechef 


