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Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, ny
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af
animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EUretsakter, nr. 164 af 19. februar 2015.
Bekendtgørelsen er ændret som følge af en række gennemførelsesafgørelser og gennemførelsesforordninger fra EU-Kommissionen.
§ 20 stk. 5 om fødevarer, der kan udgøre en fare for menneskers og dyrs sundhed, er
ændret, så den passer bedre til forordning 882/2004, artikel 19 stk. 2, a
§ 49 er ny – partier af fødevarer, som er tilbageholdt eller beslaglagt af Fødevarestyrelsen, må ikke fjernes, omsættes eller tages i anvendelse
Af ændringer i relation til kød og æg kan nævnes:
Bilag 9 om fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr
-

Mexico

Bilag 10 om fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ
-

Canada, USA

Bilag 13 om kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme
-

Canada, Israel, Japan, Mexico, USA

Bilag 16 om æg i skal og varmebehandlede ægprodukter
-

Canada, USA

Derudover er der en række tekniske ændringer (omtalt på nedenstående link)
Bekendtgørelsen trådte i kraft 23. februar 2015 (med visse overgangsperioder beskrevet i § 63) og samtidig blev bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2014 med samme
navn ophævet.
Se evt. yderligere oplysninger om ændringerne på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx

Danmark

Bekendtgørelse om nøglehul
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 131 af 23. januar 2015 om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
Fødevarestyrelsen har opdelt bekendtgørelsen i to, således at der er en bekendtgørelse for fødevarer i detailbutikker og en for spisestederne, dette gøres for at målrette bekendtgørelsen til de to meget forskellige målgrupper, fødevareproducenter/detailhandel og kokke/køkkenpersonale. Den nye bekendtgørelse om nøglehul
dækker frivillig mærkning og præsentation af fødevarer med Nøglehulsmærket.
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For kødområdet bl.a. kan nævnes nedenstående relevante ændringer:
-

Definitionerne er udbygget.
Bilag 2 er opdelt i kategorier og kategorien ”Kød og kødprodukter” er udbygget
med flere under undergrupper.

-

For kategorierne ”Kød og kødprodukter” samt ”Færdigretter m.m.” er der tilføjet
kriterier for salt.

-

For ”Færdigretter m.m.” er tilføjet kriterier for, hvor stor en % -del af energiindholdet, der må stamme fra mættede fedsyrer og samtidig er fedtprocenten af det totale energiniveau sat op.

-

For ”Færdigretter m.m.” er kravet til mængden af grøntsager sat op.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. marts 2015 og samtidig ophævedes den tidligere bekendtgørelse nr. 913 af 4. juli 2013 om anvendelse af Nøglehulsmærket. Der er dog
givet en lang overgangsordning således at fødevarer, der inden 1. september 2016 er
markedsført eller mærket i henhold til bekendtgørelse nr. 913 af 4. juli 2013, kan markedsføres indtil lagrene er opbrugt.
FVST arbejder på en opdateret vejledning til den ny bekendtgørelse.

Danmark

Indførsel af fødevarer med særlige restriktioner, ændringsbekendtgørelser
Fødevarestyrelsen har udsendt 2 bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelse om
indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter nr. 1168, 2014.
Der 2 nye bekendtgørelse har hhv. nr. 134 af 9. februar 2015 og nr. 166 af 19. februar
2015.
Bekendtgørelse nr. 134, 2015: Som følge af ophævelsen af forordning 1135/2009 om
særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra
Kina ophæves § 15, § 38 og bilag 1.
Bekendtgørelse nr. 166, 2015: Ændring af reglerne vedr. guar gummi med oprindelse i
eller afsendt fra Indien, medfører ændringer af nedenstående §§
§ 30, stk. 5,
§ 34
§ 44, stk. 1 nr. 2
§ 49
Bekendtgørelse nr. 134, 2015 trådte i kraft 12. februar 2015 og nr. 166 trådte i kraft 26.
februar 2015
Se evt. yderligere oplysninger på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,fødevarer.aspx
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Fødevarekontaktmaterialer, sporbarhed
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger der under overskriften ”Fødevarekontaktmaterialer” og underpunktet ”Egenkontrol” et notat om ”Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer” dateret januar 2015.
Det præciseres bl.a., at
- formålet med sporbarhed er at sikre målrettet tilbagetrækning af ulovlige produkter og
at tilvejebringe relevant information til forbrugere og kontrolmyndigheder
- f.eks. fødevareproducenter skal betragte sporbarhed sammen med egenkontrol som
et værktøj til at sikre, dels at produkterne er i overensstemmelse med lovgivningen og
dels til at afgrænse et parti i tilfælde af, at det skal trækkes tilbage fra markedet, fx hvis
der viser sig at være sundhedsmæssige problemer med produktet.
Notatet kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til
%20download/06kontor/FKM/Sporbarhed%20af%20fødevarekontaktmaterialer.pdf

Danmark

Vejledning om mærkning af fødevarer, orientering
Når man åbner Mærkningsvejledningen via Fødevarestyrelsens hjemmeside, får man
en pdf udgave dateret november 2014, gældende fra 13. december 2014.
På Retsinformation ligger mærkningsvejledning nr. 10352 af 19. december 2014 (omtalt i Lovgivnings-Nyt nr.8, 2014). Teksten i den vejledning adskiller sig fra teksten i
vejledningen dateret 13. december 2014 bl.a. ved, at der i kapitel 12 er væsentligt færre underpunkter.
Ved henvendelse til Fødevarestyrelsen har vi fået oplyst, at det er opsætningen i retsinformation der er gået galt. Der arbejdes på sagen. Det er den fulde og korrekte vejledning, der er på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til
%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Mærkningsvejledning
%20udgave%20061114.pdf

Danmark

Vejledning om mikrobiologiske kriterier, orientering
Fødevarestyrelsen har lagt vejledning nr. 9044 om mikrobiologiske kriterier af 27. januar 2015 på retsinformation. Linket på Retsinformation henviser til FVST hjemmeside under selvbetjening, hvor der ligger en pdf-udgave af vejledningen, som er dateret 8. juli 2014. FVST har oplyst, at dette er den nugældende Mikrobiologivejledning,
og at de arbejder på en løsning i forhold til forsiden på pdf-versionen, så der ikke er
tvivl om vejledningens gyldighed.
Den udgave af vejledningen som vi omtalte i Lovgivnings-Nyt nr. 8, 2014 er altså stadig gyldig, selv om den har fået en dato fra 27. januar 2015 i Retsinformation.
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Ny vejledning om autorisation
Fødevarestyrelsen har udsendt en ny vejledning nr. 9007 af 9. januar 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. på Retsinformation.
Af relevante ændringer kan nævnes:
Afsnit 14.1 – præciseringer om registrering af fødevarekontaktmaterialer.
Nyt afsnit 14.3 (tidligere afsnit 11.5) – om detailvirksomheder, der håndterer varer fra
endelige forbrugere
Nyt eksempel i afsnit 15.1, 15.2 og 15.3 i forhold til 1/3- og 2/3- reglen
Hele afsnit 18 og underafsnit er i det væsentligste nye og beskriver procedurerne for
anmeldelser til registrering og ansøgninger om autorisation af fødevarevirksomheder
m.v. Nyt afsnit (18.3) om udenlandske fødevarevirksomheder og virksomheder, der
håndterer FKM – engelsk blanket. Nyt afsnit (18.4) om fritagelse fra anvendelse af
den digitale formular ved registrering og autorisation af fødevarevirksomheder. Afsnit
18.6 om geografisk afgrænsning af virksomheden - præcisering.
Afsnit 21.1 og 21.3 om ejerskifter – præcisering om CVR-nr. i forhold til sammenlægninger af virksomheder
Herudover er der mindre justeringer i opbygningen af vejledningen og sproglige præciseringer.
http://vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejl
edning/Sider/forside.aspx

EU

Plastforordningen, ændring
Kommissionen har udsendt forordning 2015/174 af 5. februar 2015 om ændring og
berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt
til kontakt med fødevarer.
På baggrund af videnskabelige vurderinger er der ændringer til
Bilag I tabel 1 EU liste over godkendte stoffer
Bilag i tabel 2 om grupperestriktioner for stoffer
Bilag I tabel 3 med noter vedrørende overensstemmelseskontrol
Plastmaterialer og -genstande, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 10/2011, som
var gældende før 26. februar 2015, kan markedsføres indtil 26. februar 2016. De pågældende plastmaterialer og -genstande kan forblive på markedet efter denne dato,
indtil de eksisterende lagre er afviklet.
Forordningen 2015/174 kan ses på dette link:
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_030_R_0002&from=DA

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet en opdatering til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 24 er dateret 11. februar 2015. De stoffer,
som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 24:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

