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Mærkningsvejledning – allergener
Som nævnt i sidste nummer af Lovgivnings-Nyt har FVST udarbejdet et kapitel 18 angående allergener til mærkningsvejledningen som er gældende i henhold til forordning
1169/2011.
En opdateret vejledning, som er dateret november 2014, kan findes på nedenstående
link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til
%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Mærkningsvejledning
%20udgave%20061114.pdf

Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 1194 af 11. november 2014 om
tilsætning af næringsstoffer til fødevarer.
I bilag 1 er anført en række generelle tilladelser til tilsætning af næringsstoffer til en
række produktkategorier. I modsætning til tidligere skal man ikke længere anmelde
anvendelse af tilsætninger, som er omfattet af bilag 1. Såfremt der tilsættes vitaminer
og/eller mineraler som ikke er omfattet af bilag 1 skal der foretages en anmeldelse til
Fødevarestyrelsen.
For vitaminerne thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin og vitamin B12 har FVST
vurderet, at der ikke er et anmeldelsesbehov, idet toksiciteten for de pågældende vitaminer er vurderet til at være lav. Hvis man ønsker at tilsætte disse vitaminer til fødevarer skal der alene indsendes en kopi af produktets mærkning inden markedsføring.
Fødevarestyrelsen vil snarest lægge en guide på deres hjemmeside, som beskriver
hvorledes de nye regler anvendes.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. november 2014 og samtidig ophævedes bekendtgørelse nr. 1104 af 26. november 2012 med samme navn.

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.
1168 af 4. november 2014.
Bekendtgørelsen indeholder Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709 om
dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse
medlemsstater.
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Det drejer sig om §§ 10, 13, 19, 21 og 25 i relation til hhv. Estland, Italien, Letland, Litauen og Polen
Bekendtgørelsen trådte i kraft 6. november 2014 og samtidig blev bekendtgørelse nr.
971 af 1. september 2014, med samme navn, ophævet.
Se evt. yderligere oplysninger på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,fødevarer.aspx

EU

Plastforordningen, 2 vejledninger – nu på dansk
I Lovgivnings-Nyt nr. 2, 2014 omtalte vi 2 vejledninger til plastforordning 10/2011 som
Kommissionen havde udsendt på engelsk. Vejledningerne er nu oversat til medlemslandenes sprog, og altså også til dansk.
På dansk hedder vejledningerne:
-

EU-retningslinjer vedrørende Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 om
plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

-

EU-vejledning om Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer
og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, for så vidt angår oplysninger i
forsyningskæden.
Af tekniske grunde har tekst boksene ikke kunne indarbejdes i ovenstående, så de
findes i et særskilt dokument.

Vejledningerne kan ses på nedenstående links:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/102011_plastic_guidance_da.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/guidance_reg-102011_without_boxes_da.pdf
- NB uden tekst bokse
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/guidance_reg-102011_boxes_da.pdf

EU

Berigtigelse til fødevareinformationsforordning – herunder ”bedst før”
Der er offentliggjort en berigtigelse til den danske udgave af EUs fødevareinformationsforordning 1169/2011, der bl.a. omhandler ændring af udtrykket ” mindst holdbar til
....” (når datoen angives) og ”mindst holdbar til og med ...” i andre tilfælde til hhv.
”bedst før ...” og ”bedst før udgangen af ...”.
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Ændringen kan ses på:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_331_R_0012&from=DA
Der er andre mindre korrektioner, bl.a. er ordet ”hurtigfrosset” ændret til ”dybfrosset”
(bilag VI), og i bilag VII, del C er ordet ”kompleksdanner” erstattet af ”stabilisator”.
Ifølge vores oplysninger skal ændringen vedr. holdbarhedsangivelse være gennemført inden 1. januar 2020, men vi forventer, at FVST melder ud i forhold til dette.

