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Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. ændring
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 629 af 12. juni 2014 om ændring
af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder.
Bekendtgørelsen ændrer § 13 omkring detailvirksomheders mulighed for at modtage
og håndtere kød fra den endelige forbruger med henblik på tilbagelevering til forbrugeren til brug i egen husholdning. Detailvirksomheden må nu modtage varer af samme type som den i øvrigt håndterer i virksomheden, og håndteringen af fødevaren må
kun opfatte de aktiviteter, som virksomheden i øvrigt har med de pågældende fødevarer. Tidligere måtte behandling af kødet kun omfatte røgning eller saltning.
Herudover er der indført krav om dokumentation for modtagne og tilbageleverede varer i form af navn på endelig forbruger og mængder af varer.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 16. juni 2014. Fødevarevirksomheder, der er registreret
til at røge eller salte, inden 13. juni 2014 kan fortsætte i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1365 af 9. december 2013.

Danmark

Indførsel af fødevarer med særlige restriktioner, ny bekendtgørelse
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige
restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter, nr.
647 af 12. juni 2014.
Blandt ændringerne er:
•§ 8 om fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra Bulgarien, hvor man skal sikre sig særlig attestation på grund af
klassisk svinepest
•§ 24 om fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra Rumænien, hvor man skal sikre sig særlige attestationer på
grund af klassisk svinepest i landet.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 20. juni 2014 og samtidig blev bekendtgørelse nr. 396 af
26. april 2012 med samme navn ophævet.
På nedenstående link kan man læse Fødevarestyrelsens beskrivelse af de seneste
ændringer i Restriktionsbekendtgørelsen:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,fødevarer.aspx

Danmark

Undersøgelse ved import af animalske fødevarer med særlige restriktioner, nyt
cirkulære
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Fødevarestyrelsen har udsendt Cirkulære om undersøgelse ved import af animalske
fødevarer med særlige restriktioner, nr. 9404 af 18. juni 2014 til grænsekontrollen, i relation til ovenstående restriktionsbekendtgørelse.
Cirkulæret trådte i kraft 20. juni 2014, og samtidig blev cirkulære nr. 9019 af 18. januar
2012 med samme navn ophævet.

Danmark

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger
om fødevarehygiejne – ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelsen nr. 530 af 22. maj 2014 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2014 og erstatter bekendtgørelse nr. 588 af 4. juni 2013.
Ændringerne er af redaktionel karakter. Bekendtgørelsen er opdateret med de seneste
ændringer af de forordninger, som er omfattet af bekendtgørelsen.

Danmark

Ny mærkningsvejledning
Fødevarestyrelsen har udsendt en revideret mærkningsvejledning, der er tilpasset
EU's fødevareinformationsforordning 1169/2011. Layoutet er blevet mere brugervenligt, og der er indsat referencer til de konkrete regler, vejledningen drejer sig om. Desuden er der på relevante steder indsat Kommissionens såkaldte Question and
Answers (Q & A).
Der arbejdes stadig på fælles EU-fortolkninger af en række af emnerne, bl.a. de, der
specifikt vedrører kød og fisk (annex 6 i forordningen), så de fortolkninger, der er indeholdt i vejledningen i dag eventuelt kan blive revideret på baggrund af nye Q&A’s.
Vejledningen omfatter ikke næringsdeklaration, selvom forordningen indeholder regler
herom, men der er udarbejdet en særlig vejledning på dette område.
Vejledningen om mærkning kan findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til
%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Mærkningsvejledning
%20juli%202014%20-%20gældende%20fra%2013.%20december%202014.pdf
Fødevarestyrelsen har udarbejdet et notat vedr. de væsentligste ændringer, der kan
findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til
%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Notat%20om%20æn
dringer%20i%20mærkningsvejledning%20juli%202014.pdf
Det fremgår, at vejledningen først er gældende fra 13. december 2014. Dette skal –
som vi læser det - forstås, så forordningens krav skal være overholdt fra denne dato,
men det er selvfølgelig tilladt allerede nu at tilpasse sin mærkning i overensstemmelse
med den.
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Vejledning om anprisningsforordningen
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning om anprisningsforordningen nr. 9450 af
27. juni 2014. Vejledningen retter sig både til virksomheder, der ønsker at markedsføre fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger, og til fødevarekontrolenhederne.
De væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til den tidligere vejledning, er følgende:
•Vejledningen er inddelt efter emner i stedet for som tidligere en kronologisk gennemgang af artiklerne i Anprisningsforordningen.
•Vejledningen er opdateret i forhold til nye implementeringsbestemmelser for Anprisningsforordningen, herunder blandt andet godkendelse af sundhedsanprisninger.
•Vejledningen er opdateret i forhold til EU-vejledninger på området.
•Mulighed for variation af ordlyd er beskrevet.
•Vejledningen er opdateret med hensyn fortolkning af problemstillinger, der har været
genstand for uklarheder i løbet af de seneste år.
•Vejledningen er udbygget med en række eksempler på, hvornår noget vurderes at
være i overensstemmelse eller ikke i overensstemmelse med lovgivningen.
•Eksempler på konkrete afgørelser fra Fødevareministeriets Klagecenter samt domspraksis er taget med.
Vejledning nr. 9175 af 20. maj 2008 bortfalder med den nye vejledning.

Danmark

Vejledning om næringsdeklaration
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning nr. 9498 af 4. juli 2014 om næringsdeklaration. Vejledningen er en forklaring til Forordning 1169/2011 om fødevareinformation i
forhold til forordningens bestemmelser om næringsdeklaration i §§ 29-35 i Fødevareinformationsforordningen og de relaterede bilag (I, V, XIII, XIV og XV).
I henhold til fødevareinformationsforordningen bliver det obligatorisk at næringsdeklarere færdigpakkede fødevarer senest den 13. december 2016. Reglerne skal dog
overholdes allerede fra den 13. december 2014, hvis man frivilligt næringsdeklarerer,
eller næringsdeklaration er obligatorisk som følge af anvendelse af ernærings- og
sundhedsanprisninger eller som følge af tilsætning af vitaminer eller mineraler til fødevarer.
Vejledningen indeholder de tolerancer og afrundingsregler, der anvendes i EU
Vejledningen følger ikke kronologisk artiklerne i Mærkningsforordningen, men bestemmelserne gennemgås emnevis.
Fødevarevirksomhederne kan anvende de nye bestemmelser om næringsdeklaration
før den 13. december 2014.
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Kemiske forureninger i fødevarer, tjekliste
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en tjekliste for kemiske forureninger i fødevarer
dateret marts 2014 – revision 2.
I tjeklisten, der er på 95 sider, kan man finde oplysninger om blandt andet fødevarekontaktmaterialer og procesforureninger.
Tjeklisten kan findes på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til
%20download/06kontor/Kemi-vejledning%20marts%202014.pdf

EU

Tilsætningsstoffer – tilberedt kød
Med offentliggørelsen af Kommissionens forordning 601/2014, der ændrer forordning
1333/2008 om tilsætningsstoffer (EU's Positivliste) er det blevet tilladt at anvende en
række tilsætningsstoffer til produkter i kategorien ”tilberedt kød”. Stofferne var tilladt
anvendt i de fleste medlemslande før den fælles Positivliste, men da denne blev udarbejdet, kom de beklageligvis ikke med. Dette betød, at en række af de tilsætningsstoffer, der typisk anvendes til de såkaldt ”tilsat vand” produkter, ikke længere kunne
anvendes.
Heldigvis lykkedes det at få optaget en række stoffer på den ny liste, herunder de stoffer, der anvendes af den danske kødindustri.
Ud over ændringer i forhold til anvendelse af visse tilsætningsstoffer, er afsnittet vedr.
kød blevet opdelt på en anden måde, så kategorierne afspejler de kategorier, der
kendes fra EU's hygiejneforordning 853/2004, og opdelingen i forarbejdet og ikkeforarbejdet er gået ud.
Forordning 601/2014 kan findes på:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0601&rid=1

