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Holdbarhedsangivelse ”bedst før...”
Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket ”bedst før
...” i stedet for den hidtidige betegnelse ”mindst holdbar til...”, der skal anvendes for
fødevarer, der ikke i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige.
Der er endnu ikke foretaget en officiel ændring af teksten i 1169/2011, men Fødevarestyrelsen har bedt Kommissionen foretage en ændring i den danske sprogversion.
FVST lover på deres hjemmeside, at der vil komme en smidig overgangsordning, når
forordningsteksten er ændret. Læs evt. mere på
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-af-fødevarer.aspx
L&F har rettet henvendelse til Fødevareministeriets departement vedr. det uacceptable i, at man indfører en dansk ændring netop på dette tidspunkt, hvor de fleste virksomheder allerede har ændret mærkningen for at overholde kravene i fødevareinformationsforordningen (1169/2011), der skal være overholdt fra 13. december 2014.
Det opfordres i henvendelsen til, at ændringer i forhold til angivelse af ” bedst før...”
skal kunne vente til, at der alligevel skal foretages andre ændringer i mærkningen.
Der er ikke kommet respons på denne henvendelse.

Danmark

Indførsel af fødevarer med særlige restriktioner, ny bekendtgørelse
Siden sidste nummer af Lovgivnings-Nyt (9/7-2014) er der kommet 4 nye bekendtgørelser om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner (hvoraf de 3 derfor allerede
er historiske).
Indtil nu har Fødevarestyrelsen valgt at implementerer relevante dele af bilaget til
f.eks. gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (i bilaget nævnes
de områder i de nævnte lande, der er berørt), i restriktionsbekendtgørelsen.
Som tingene ser ud i dag forventes det, at der vil komme mange ændringer til bilaget til
gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU, hvilket ville betyde, at restriktionsbekendtgørelsen ofte skulle ændres. Fødevarestyrelsen har derfor besluttet, at fra om med bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner, nr. 971 af 1.
september 2014, vil kun reglen være implementeret, og fra den henvise til de relevante dele af bilaget i afgørelsen.
Den ny teknik fremgår af § 18, § 20 og § 24, idet der nu henvises til afgørelsens bilag,
hvor der altså tidligere blev henvist til bilag, der var annekteret bekendtgørelsen.
I § 19 er restriktionen vedr. klassisk svinepest revideret på tilsvarende måde.
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Her nedenfor er link til Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor der 8/9-2014 blev orienteretom ovenstående, og hvorfra der er link til den gældende restriktionsbekendtgørelse samt til beskrivelse af de seneste ændringer i restriktionsbekendtgørelsen.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/import_samhandel/Arkiv2014/Sider/Ny-restriktionsbekendtgørelse-med-ikrafttrædelse-d.-7.-september-2014(fødevarer).aspx

Danmark

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 921 af 15. august 2014 om visse
forureninger i fødevarer.
Den tidligere § 4 vedr. erucasyre er ophævet, da erucasyre reguleres i forordning
1881/2006. Ændringen fremgår af forordning 696/2014 af 24. juni 2014 om ændring af
forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for erucasyre i vegetabilske olier og fedtstoffer og fødevarer, der indeholder vegetabilske olier og fedtstoffer.
Herudover er fjernet en række andre §§, som er dækket af anden EU-lovgivning. Det
drejer sig om den tidligere § 5 og dertil hørende bilag 3, som er ophævet (angår aflatoksiner i visse nødder og visse typer af tørret frugt). Der er tale om en national regel, som ikke længere er nødvendig, da EU-importrestriktioner og den intensiverede
EU-kontrol fanger de produkter, hvor der er konstateret reelle problemer.
De tidligere § 6, § 8 samt §§10-13 angående offentlig kontrol er ophævet, idet det
fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006.
Ud over de ovenover nævnte ændringer er der også sket mindre redaktionelle ændringer og opdateringer af henvisninger
Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. september 2014, hvor bekendtgørelse nr.148 af 19.
februar 2007 om visse forureninger i fødevarer blev ophævet.

Danmark

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse om autorisation og registrering af
fødevarevirksomheder nr. 1007 af 19. september 2014.
Ændringen vedrører gennemførelsen af kravet om digital kommunikation i forbindelse
med registrering og autorisation af fødevarevirksomheder. Kapitel 7 ”Procedure ved
autorisation og registrering hos Fødevarestyrelsen” er ændret således, at det nu
fremgår, at anmeldelse til registrering eller ansøgning om autorisation skal ske via en
digital formular. Formularen kan ikke længere udprintes og sendes med post, men
skal indsendes digitalt. Muligheder for fritagelse for tilslutning til Offentlig Digital Post
er også beskrevet i kapitlet.
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Bekendtgørelsen trådte i kraft 25. september 2014, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1365 af 9. december 2013.

Danmark

Indførelse af digital kommunikation
Som følge af gennemførelse af kravet om digital kommunikation i bekendtgørelse om
autorisation og registrering af fødevarevirksomheder, som nævnt ovenfor, har Fødevarestyrelsen udsendt en række bekendtgørelsesændringer, som implementerer ændringerne om digital kommunikation.
Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:
-

Bekendtgørelse nr.1011 af 22. september 2014 om ændring af bekendtgørelse
om sporbarheds- og oprindelsesmærkning af oksekød. Bekendtgørelsen trådte i
kraft 25. september 2014.

-

Bekendtgørelse nr. 1012 af 22. september 2014 om ændring af bekendtgørelse
om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Bekendtgørelsen trådte i
kraft 25. september 2014.

Danmark

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1004 af 17. september 2014 om
fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater.
Bekendtgørelsen er ændret vedr. gennemførelse af kravet om digital kommunikation i
bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder som nævnt
ovenfor.
Herudover er der ændret i § 2 stk. 5 og 6 vedrørende muligheden for at få videreført
kontrolrapporter ved ejerskifte.

Danmark

Fødevarekontaktmaterialer
Vi har fået oplyst, at der blandt andet arbejdes med nedenstående emner i relation til
Fødevarekontaktmaterialer:
-

De 2 vejledninger til plastforordningen, vi omtalte i Lovgivnings-Nyt nr. 2, 2014
(om plastregler generelt og om overensstemmelseserklæringer), vil bliver oversat
til medlemslandenes sprog og derfor også til dansk – formodentligt i 2014.

-

Kommissionen arbejder med ændring af plastforordningen 10/2011, bl.a. vedr.
specifikationer for baggrundsdokumentation, og også hvilken dokumentation der
skal være vedr. FKM i relation til importerede færdigpakkede fødevarer.

-

EFSA’s endelige vurdering af bisphenol A (BPA) forventes ved udgangen af 2014.
DTU Fødevareinstituttets risikovurdering vil også have indflydelse på den danske
tilgang til spørgsmålet.
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-

I Danmark er der et politisk ønske om regulering af fluorerede stoffer i pap og papir. Da der ikke er umiddelbar udsigt til regulering på EU plan har fødevareministeren taget initiativ til, at muligheden for dansk regulering på området undersøges.

-

Der er foreslået en kampagne om bionedbrydelig FKM i 2015. Det skal sikres, at
evt. migration fra bionedbrydelig FKM er sundhedsmæssig acceptabel.

-

Der planlægges kontrolprojekt om ftalater i 2015.

Det er Fødevarestyrelsens holdning, at når emballage om importerede fødevarer skal
overholde EU regler vedr. fødevarekontaktmateriale, så bør dette også dokumenteres.
På nedenstående link til Fødevarestyrelsens hjemmeside er der inden for de seneste
måneder lagt nye informationer om bl.a.:
-

Information om grænsedragning mellem fødevarekontaktmaterialer og faste vandinstallationer (september 2014)

-

Overfladebehandling, smøre- eller slipmidler (august 2014)

-

Tjekliste til kemiske forureninger i fødevarer, september 2014 (side 22-33 handler
om fødevarekontaktmaterialer)

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Emballage-ogfødevarekontaktmaterialer.aspx

EU

Aluminiumslakker af riboflavin (E 101) og carminer (E 120)
Kommissionen har udsendt forordning nr. 923/2014 af 25. august 2014 om ændring af
bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt
angår anvendelse af aluminiumlakker af riboflavin (E 101) og carminer (carminsyre,
cochenille) (E 120) i bestemte fødevarekategorier og af bilaget til forordning (EU) nr.
231/2012 for så vidt angår specifikationerne for riboflavin (E 101).
Carminer (carminsyre, cochenille) E 120
I Forordning 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer ændres reglerne for brug af E
120 i en række fødevarekategorier, herunder kategori 08.2 tilberedt kød hvor der indsættes en fodnote om maksimalgrænse for aluminium fra aluminiumlakker.
Riboflavin E 101
I Forordning 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer indsættes E 101 Riboflavin i Bilag II, del A, tabel 3 om farvestoffer, der kan anvendes i form af lakker.
I forordning 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer tilføjes, at det er
tilladt at bruge aluminiumslakker af dette farvestof.
Forordning 923/2014 kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0923&rid=1
LIH
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Listeria monocytogenes i Ready-to Eat
I New Zealand er “Food Standards Code 1.6.1 om mikrobiologiske grænseværdier i
fødevarer ændret i relation til listeria monocytogenes i “Ready to Eat” fødevarer.
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/factsheet-microbiological-limits-for-lmonocytogenes-in-ready-to-eat%20foods.pdf

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdateringer til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 19 er dateret 5. august 2014 og revision 20 er
dateret 8. september 2014. De stoffer, som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 20:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

