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Høring over forslag om øget markedstransparens – Forslag til ændring 
af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om 
regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår 
indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter 
 
Kommissionen agter at fremsætte forslag om omfattende udvidelse af medlemsstaternes 
indberetningsforpligtelser vedrørende landbrugsprodukter for at skabe øget markedstransparens i 
fødevareforsyningskæden. Med henblik på at få jeres bemærkninger fremlægger 
Landbrugsstyrelsen ændringerne.  
 
Eventuelle bemærkninger skal sendes til cecboj@lbst.dk med angivelse af sagsnummer inden 
mandag d. 17. juni 2019 kl. 16.00.  
 
Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet bedes rettet til Landbrugsstyrelsen, EU & Erhverv, 
Cecilie Bøje, cecboj@lbst.dk. 
 
Høringssvarene bliver efter høringsfristens udløb offentliggjort på høringsportalen, 
www.hoeringsportalen.dk.  
 
De væsentligste formål med ændringsforslaget er øget indrapportering af salgspriser og mængder i 
primærproduktionen, og som noget nyt købspriser og mængder i fødevareindustrien og 
detailhandlen.  
 
Det forventes at Danmark bliver omfattet af nye rapporteringer på f.eks. ugentlig rapportering. For 
svinekød, oksekød og fjerkræ skal der som noget nyt indberettes priser på udskæringer og hakket 
kød, for så vidt angår oksekød og svinekød, hvor der i dag indberettes på hele slagtekroppe. 
Primærproduktionen skal endvidere ugentligt indberette salgspriser flere mælk- og 
mejeriprodukter samt for oliefrø, herunder raps.  
 
Herudover skal der som noget nyt ugentligt indberettes købspriser for flere led. For de fleste 
indberetninger gælder, at der skal indberettes priser, hvis produktionen eller forbruget i et 
medlemsland er på to % eller derover. Det forventes derfor at Danmark ikke bliver omfattet af alle 
indberetninger på købspriser i fødevareindustrien og detailleddet. Sukker kan nævnes som 
eksempel på et produkt, der forventes at blive omfattet af krav om indberetning af købspriser. Der 
skal månedligt, som i dag, indberettes salgspriser i medlemslande, hvor der produceres mere end 
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10.000 tons sukker i det pågældende år. Derudover skal som noget nyt for sukker også 
indrapporteres købspriser og mængder i detailledet og i den sukkerforbrugende industri.  
 
Derudover kan der blive tale om årlig rapportering af forbrug af ris samt rislager.  
Endvidere skal der som noget nyt månedligt indberettes priser på økologisk mælk, økologisk 
oksekød og økologisk fjerkrækød.  
Månedlige indberetninger skal fremover indsendes senest den 15. i hver måned i stedet for som nu 
ved månedens udgang.  
 
Forslaget vil medføre administrative byrder for erhvervet, som Miljø- og Fødevareministeriet i 
samarbejde med Erhvervsministeriet er ved at beregne.  
 
Derudover henvises der i øvrigt til Kommissionens åbne høring om forslaget, hvor der er mulighed 
for at give høringssvar frem til d. 19. juni 2019. Se følgende: https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-5108370_en#isc-2019-03111 
 
 
 
Med Venlig Hilsen  
 
 
Cecilie Bøje (LBST) 
cecboj@lbst.dk  
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