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Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 25 af 13. januar 2014 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelser af relaterede EU retsakter.
Af relevante ændringer kan nævnes:
§8 og 19 er ændret således, at hvis en importør har gjort hvad der er teknisk muligt for
at sikre sig, at en fødevare, som ikke overholder lovgivningen eller hvor grænsekontrollen har udtaget stikprøver til laboratorieanalyse, ikke er taget i anvendelse eller distribueret, men er holdt fysisk adskilt fra andre fødevarer, skal tilsynsmyndigheden ikke længere udstede påbud. Tilsynsmyndigheden kan i disse tilfælde nøjes med at
træffe afgørelse om returnering, oparbejdning eller destruktion, hvilket betyder, at
importøren undgår at modtage en kontrolrapport med et 3-tal. Hvis varen er taget i
anvendelse eller distribueret videre til senere omsætningsled, vil der stadig gives et
egentlig påbud.
Der er præciseringer angående forhold omkring korrekt forhåndsanmeldte partier som
ankommer med skib eller fly før det forventede ankomst tidspunkt, som er angivet på
CVEDét. Ændringerne gælder både import og returnering. §13, stk. 8 og § 33 stk. 2.
Herudover er der en lang række ændringer til bilagene, som kan ses i et notat om
ændringer til bekendtgørelsen, som kan findes på FVST hjemmeside på vedlagte link
(se under lovstof og regler).
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-og-samhandel-af-C3%B8devarer.aspx

Bekendtgørelsen trådte i kraft 20. januar 2014 samtidig blev bekendtgørelse nr. 715 af
27. juni 2012 af samme navn ophævet.

EU

Vejledning om klassificering af ekstrakter af fødevarer med farvende egenskaber
Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har udarbejdet vejledende
noter om klassificering af fødevareekstrakter med farvende egenskaber, dateret 19.
november 2013.
Vejledningen er tænkt som hjælp til at vurdere, om et farvegivende ekstrakt af fødevarer skal anses som et tilsætningsstof med de dertilhørende regler eller en farvegivende
ingrediens.
Vejledningen er baseret på definitioner og principper i forordning 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer.
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Dokumentet “Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties” er på engelsk og kan ses på dette link:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/docs/guidance_en.pdf

