LOVGIVNINGS-NYT
22. årgang nr. 9

29. december 2015

Ny Lovgivning
Danmark

Bekendtgørelse om autorisation – Ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.m. nr. 1356 af 27. november 2015.
Den såkaldte 2/3-dels regel (tidligere § 14, stk. 3. nr. 2) for videresalg af ikkeanimalske fødevarer fra detailbutik til detailbutik er ophævet, samtidig ophæves også
medfølgende krav til registrering og dokumentation af videresalg af ikke-animalske varer. 2/3-dels reglen har ikke ophæng i EU-regler og kan derfor ophæves og samtidig
gøre det nemmere for detailhandlen at donere overskudsmad til velgørenhed.
1/3-dels reglen vedr. videresalg af animalske fødevarer fortsætter uændret.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016 og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1007 af 19. september 2014 af samme navn.

Danmark

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om
mærkning m.v. af fødevarer.
Bekendtgørelsen er ændret i kapitel 6 (§13 - 15), som vedrører mærkning af allergener i ikke-færdigpakkede fødevarer pakket på anmodning af forbrugeren og fødevarer
pakket til direkte salg. Ændringerne er sket på baggrund af en udtalelse fra Kommissionen, som påpeger, at den tidligere § 13 stk. 4 i bekendtgørelsen er i strid med artikel 44, stk. 1 litra a i Mærkningsforordningen, idet den ikke sikrer at forbrugeren altid
oplyses om allergener.
Fremover skal allergene ingredienser fremhæves i en evt. ingrediensliste for Ikkefærdigpakkede fødevarer pakket på anmodning af forbrugeren og fødevarer pakket til
direkte salg.
Herudover er der enkelte redaktionelle rettelser.
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Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016 og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 234 af 6. marts 2015 af samme navn,

Danmark

Oprydning i lovgivning
Fødevarestyrelsen har udsendt en lang række nye bekendtgørelser. For mange af bekendtgørelserne er der ikke tale om ændrede regler, men en sammenskrivning af love
eller bekendtgørelser med de ændringer der er til disse. Formålet er at gøre det nemmere at finde rundt i lovgivningen.
Blandt de nye bekendtgørelser kan nævnes:
-

Bekendtgørelse om indhold af transfedtsyrer i olier og fedtstoffer m.v., nr. 1427 af
3. december 2015

Oversigt over de sammenskrevne bekendtgørelser kan ses på nedenstående link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Oprydning_i_lovgivninge
n.aspx

Danmark

Kontrolvejledningen, ændring vedr. indskærpelser
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 15. december 2015 er der bl.a. ændret i bilag 11 b om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder. I punkt 6.6.6 Sanktioner, er der ændret
lidt under overskriften Indskærpelser.
3. sidste afsnit er ændret, og det overstregede nu er slettet:
Ved opfølgning på en indskærpelse, som ikke er fuldstændig efterkommet, men hvor
virksomheden har foretaget sådanne skridt, at det ikke vurderes at være det rigtige at
eskalere i sanktionering, skal indskærpelsen opretholdes. (d)Der gives en ny indskærpelse hvor det dokumenteres, at indskærpelsen vedr. XX givet d.d. opretholdes. I
DIKO krydses der af, at der er fulgt op, da den nye indskærpelse vil angives en ny opfølgning.
Kontrolvejledningen kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx

Danmark

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer– ny
Fødevarestyrelsen har udsendt ny bekendtgørelse nr. 1660 af 11. december 2015 om
veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for

LOVGIVNINGS-NYT
Side 3 af 4

29. december 2015

overtrædelser af relaterede EU-retsakter. Af relevante ændringer kan nævnes ændringer til kapitel 2 Samhandel:


§5 vedr. register over modtagne partier fødevarer er udbygget, således at kravene
er i overensstemmelse med de generelle sporbarhedskrav for animalske fødevarer. Der er således præciseret krav om, at navn og adresse på eksportør, importør, afsender og modtager skal fremgå.



§7 er ændret således, at der i stk. 3 indføres en ”afklarende kontrol”, hvis der er
fundet problemer ved mistankekontrollen. Den ”afklarende kontrol” kræver ikke
beslaglæggelse af partiet. Hvis der findes problemer ved den afklarende kontrol,
sker der en skærpet kontrol som medfører beslaglæggelse.

Fødevarestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev, hvor de henviser til deres hjemmeside
med information om de seneste opdateringer af bekendtgørelsen. Den seneste opdatering er dog ikke kommet med, hvilket vi har gjort opmærksom på og forventer det bliver rettet.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016, og samtidig ophæves bekendtgørelse
Nr. 368 af 7. april 2015 med samme navn.

Danmark

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer.
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1404 af 3. december 2015 om
økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale hvorefter Fødevarestyrelsen, pr. 1. januar 2016, i visse tilfælde kontrollerer økologisk foder,
og derfor er økologibekendtgørelsen ændret i overensstemmelse hermed. Af praktiske og ressourcemæssige grunde for både styrelser og virksomheder undgås det
fremadrettet at både Fødevarestyrelsen og Natur-Erhvervstyrelsen kommer på kontrolbesøg i den samme virksomhed, hvor det ikke er nødvendigt.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 49 af 22. januar 2013 med samme titel.

Mulige nye lovinitiativer
Regelændringer - kun to gange om året
Miljø- og Fødevareministeriet har på møde i Det Rådgivende Fødevareudvalg oplyst, at man i overensstemmelse med
regeringens beslutning nu gennemfører EU-regler på fødevare-, veterinær- og foderområdet 2 gange årligt, dvs. pr. 1.
januar eller pr. 1. juli. Det gælder ny EU-regulering, der gennemføres nationalt og som medfører byrder for erhvervslivet. Hovedreglen kan dog fraviges, ikke mindst hvis erhvervet selv ønsker, at de pågældende regler sættes i kraft
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tidligere. Virksomhederne kan på nedenstående link følge med i hvilke regelændringer, som finder sted hvornår, og
mindst fire uger før, at reglerne træder i kraft. EU-regler, der ikke skal implementeres i national lovgivning, vil fortsat
træde i kraft som anført i forordninger m.m.
https://indberet.virk.dk/nye-regler?nm_extag=Link%3D%2Cartikel%2C%2C&f[0]=ss_field_ministry%3AMilj%C3%B8%20og%20F%C3%B8devareministeriet
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tager initiativ til en forenkling og modernisering af miljø- og fødevarelovgivningen.
Målet er en lovgivning med færre regler, som er let at forstå og nem at administrere, og som i højere grad har den
ønskede effekt. Der skal således i første omgang skabes en mere enkel, klar og sammenhængende lovstruktur – et
såkaldt lovkompas - der kan udgøre inspiration til de kommende års lovgivning på Miljø- og Fødevareministeriets område. Baggrunden for lovstrukturarbejdet er, at den nuværende lovgivning på ministeriets område er blevet for omfattende og uoverskuelig. Borgere og virksomheder skal i dag forholde sig til mere end 100 hovedlove samt omkring 1500
hovedbekendtgørelser på miljø- og fødevareområdet. Hertil kommer flere hundrede EU-retsakter og mange internationale konventioner og aftaler.
Arbejdet er afgrænset til Miljø- og Fødevareministeriets egen lovgivning og angår alene lovgivningens struktur - ikke
det nærmere indhold af de enkelte love. Det ligger uden for arbejdets rammer at tage stilling til f.eks. ændringer i beskyttelsesniveauet og at foreslå nye krav og regler eller ophævelse af sådanne.
Det forventes, at en fremtidig lovstrukturmodel kan offentliggøres primo 2017; forinden vil en model blive drøftet med
erhvervet samt være forelagt et eksternt ekspertpanel.
L&F holder møde med ministeriet den14. januar 2016 mhp. at drøfte den forestående øvelse nærmere.

Redaktionen ønsker vores læsere et godt nytår.

