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Norbert Lins
for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Om: Slut på undtagelsen for slagterier fastlagt i forordning (EU) 2017/185

I forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. 
Artikel 2 i forordning (EU) 2017/185 er der fastlagt en undtagelse, der gør, at bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 853/2004 ikke finder anvendelse på direkte levering fra producenten af små 
mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der er slagtet på bedriften, til den endelige forbruger, eller 
lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger. Denne undtagelse vil ikke 
længere være mulig fra den 31. december 2020, da forordning (EU) 2017/185 ophører med at finde 
anvendelse på denne dato.

Undtagelsen gav producenterne mulighed for at forsyne lokale markeder direkte med forarbejdet 
fjerkrækød og lagomorfer, som de havde produceret. Der er også udviklet korte 
markedsføringskredsløb for at imødekomme forbrugernes store efterspørgsel efter lokale produkter 
og for at give lokale producenter bedre indtægter.

I sin skrivelse og i sin tale til Rådet (landbrug og fiskeri) den 19. oktober 2020 bekræftede kommissær 
Kyriakides slutdatoen for undtagelsen og understregede, at den eneste vej frem for at give visse 
producenter mulighed for ikke at overholde forordning (EF) nr. 853/2004 ville være at ændre den, 
hvilket ville kræve en almindelig lovgivningsprocedure. De fleste af de berørte medlemsstater har 
allerede anmodet om en forlængelse af denne undtagelse.

Deres produktionsmetoder er særlig vigtige i forbindelse med Kommissionens "fra jord til bord" -
strategi, der er en del af den europæiske grønne pagt, og som opfordrer medlemsstaterne til at gå 
over til en mere bæredygtig produktion og et mere bæredygtigt forbrug og identificerer kortere 
forsyningskæder som reaktion på den voksende samfundsmæssige efterspørgsel. Den fremmer også 
beskæftigelsen og den lokale produktion.

1. Hvordan agter Kommissionen at tillade slagterier, der drives i henhold til undtagelsen i forordning 
(EU) 2017/185, at forarbejde deres produkter, når undtagelsen ophører med at finde anvendelse 
fra den 1. januar 2021?

2. Hvornår agter Kommissionen at overveje, hvilken fremgangsmåde der bør følges?

3. Hvilke nye retlige rammer vil Kommissionen indføre for at sikre en gnidningsløs overgang for 
producenterne?

4. Hvornår agter Kommissionen i betragtning af behovet for at behandle denne anmodning som en 
hasteprocedure at forelægge en ændring af forordning (EF) nr. 853/2004, som vil gøre det muligt 
for producenterne fortsat at forsyne lokale markeder direkte med forarbejdet fjerkrækød og 
lagomorfer, som de har produceret?

Indgivet: 01/12/2020

Svarfrist: 02/03/2021


