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Mærkning m.v. af fødevarer – Ny bekendtgørelse
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer.
Der er tale om en lille ændring i § 15 stk. 1, nr. 3, hvor der i den tidligere udgave af
bekendtgørelsen var henvist til en forkert artikel vedr. næringsdeklaration. Der er nu
henvist korrekt til fødevareinformationsforordningen 1169/2011 artikel 9, stk. 1. litra I.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 12. marts 2015 og samtidig ophævedes bekendtgørelse
nr. 1312 af 5. december 2014 om mærkning m.v. af fødevarer.

Danmark

Veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, ny bekendtgørelse
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af
animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EUretsakter, nr. 368 af 7. april 2015.
Der er udsendt ny bekendtgørelse som følge af, at EU-kommissionen har udsendt
gennemførelsesforordning 2015/526 om ændring af bilag I i forordning 798/2008.
Af ændringer i relation til kød og æg i bekendtgørelsen kan nævnes:
Bilag 10 om fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ
-

USA

Bilag 12 om fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle
-

USA

Bilag 16 om æg i skal og varmebehandlede ægprodukter
-

USA

Af ændringer i relation til blod og blodprodukter samt afsmeltet fedt til konsum er der
ændringer i
Bilag 5 om importbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande
-

Ny del II om afsmeltede fedtstoffer til konsum

-

Ny del III om hhv. ”Forarbejdet animalsk protein til konsum” og ”Frisk blod og
blodprodukter af hovdyr, klovbærende dyr og fjerkræ til konsum”

Der er også foretaget nogle redaktionelle rettelser.
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Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. april 2015, og samtidig blev bekendtgørelse nr.
164 af 19. februar 2015 med samme navn ophævet.
Se evt. yderligere oplysninger om ændringerne på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx

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.
472 af 17. april 2015.
Der er udsendt ny bekendtgørelse som følge af, at Kommissionen har udsendt gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/558 af 1. april 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af
afrikansk svinepest i visse medlemsstater.
§ 23 om afrikansk svinepest i Polen er skrevet om, da de nye regler for afsendelse af
svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter fra de berørte områder i Polen til
andre medlemsstater er væsentligt forskellige fra de tidligere regler.
De 3 ændringsbekendtgørelser er indarbejdet i den nye bekendtgørelse.
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 21. april 2015 og samtidig blev bekendtgørelse nr.
1168 af 4. november 2014 med samme navn ophævet.
Se evt. yderligere oplysninger om ændringerne på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,fødevarer.aspx

Danmark

Vejledning om mærkning af oksekød – Ny
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9225 af 13. april 2015 om mærkning af
oksekød.
Vejledningen er udover redaktionelle ændringer ændret på følgende områder:
Sprogbrugen i vejledningen er ændret fra ”Opvokset i …” til ”Opdrættet i…”. Ændringen er sket som følge af, at der fra 1. april i henhold til gennemførelsesforordning
1337/2013 er krav om oprindelsesmærkning af fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og
gedekød samt fjerkræ og her er der krav til brug af formuleringen ”Opdrættet i…”. Fødevarestyrelsen har i den forbindelse valgt at ensrette sprogbrugen ved oprindelsesmærkning af de forskellige dyrearter. Den oprindelige EU lovgivning omkring oprindelses mærkning på oksekød ”Forordning 1760/2000 om indførelse af en ordning for
identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsproduk-
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ter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97” stiller krav om mærkning af
oplysninger på oksekød med ”De medlemsstater eller tredjelande, hvor opfedningen
har fundet sted, f.eks. ”opdrættet i…”. Det er derfor ikke i strid med forordningen at
ændre mærkningen fra ”Opvokset i…” til ”Opdrættet i” på oksekød. Der er dog stadig
tilladt at forsætte uændret med ”Opvokset i…” ved oprindelsesmærkning af oksekød.
Afsnit III om mærkning af kalvekød er opdateret på baggrund af, at alderskriteriet for
kategorierne V og Z, i henhold til forordning 1308/2013, er ændret fra hhv. ”højst 8
måneder” til ”under 8 måneder” (kategori V) og ”over 8 måneder, men højst 12 måneder” til ”over 8 måneder, men under 12 måneder” (kategori Z). Bilag 5 om månedsberegning er samtidig ændret med henblik på forenkling. Det betyder i praksis, at der ikke
længere skal tages højde for skuddage, og måneder med forskellige længder, og at en
måned går fra x i pågældende måned til dagen før x i måneden efter.
Afsnit IV om frivillig mærkning er ændret, som følge af at den særlige ordning om godkendelse og anmeldelse af frivillig mærkning er ophævet.
Vejledningen er gældende fra 20. april 2015, hvor den tidligere vejledning nr. 9555 af
11. november 2011 bortfaldt.

Danmark

Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. – Ny
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9254 af 27. april 2015 om anvendelse af
Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. Vejledningen er revideret i henhold til de ændringer, der kom med bekendtgørelse 131 af 23. januar 2015 om anvendelse Nøglehulsmærket på fødevarer m.v., som blev omtalt i Lovgivnings-Nyt nr. 1, 2015.
Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med de norske, svenske og islandske fødevaremyndigheder. Der er lagt vægt på at tolkningerne er ens i de 4 lande, men vejledningerne er ikke identiske.

Danmark

Fødevarekontaktmaterialer, orientering
I marts var der møde i Fødevarestyrelsens kontaktforum for fødevarekontaktmaterialer. Der blev blandt andet orienteret om:
Fluorerede stoffer
I januar i år blev der afholdt en workshop med deltagelse af bl.a. internationale eksperter og nordiske myndigheder om fluorerede stoffer i pap og papir. Der er ikke specifikke EU-regler på området, og de danske myndigheder overvejer at udarbejde regler eller en vejledning. På mødet blev det sagt, at erhvervet er imod nationale regler.

Bisphenol A (BPA)
EFSA udsendte i januar en Scientific Opinion om BPA i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet er uenig i EFSA’s vurdering. Fødevareministeren vil gå efter at forbrugernes ek-
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sponering kommer ned på DTU’s niveau (der er det mest forsigtige). Vi udsættes for
BPA fra flere kilder – bl.a. kasseboner. Relevante brancher bliver indkaldt til dialogmøde.
EFSA’s
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978.htm
DTU’s
http://www.food.dtu.dk/english/News/Press-releases/Nyhed?id=1c4245ae-b133-4d8b9448-faac26ca4b9a
Prøveprojekter
Fødevarestyrelsen har planlagt 4 prøveprojekter i 2015:

EU

-

Bisphenol A

-

Afsmitning af smag/lugt

-

Afsmitning fra plast til tørrede fødevarer

-

Fluorerede stoffer

Fødevaretilsætningsstoffer, ændring og berigtigelse til 1333/2008
Kommissionen har udsendt forordning 2015/647 af 24. april 2015 om ændring og berigtigelse af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer.
Af generelle ændringer samt ændringer i relation til gruppe ”08. Kød” kan nævnes:
Bilag II, del A
I afsnit 1, første led vedr. fødevaretilsætningsstoffets navn og dets E-nummer er tilføjet, at der også kan anvendes mere specifikke E-numre og navne som er opført i forordning 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer.
Bilag II, del E, kategori 08. Kød
E 120 carminer. De tilhørende fodnoter (66) og (78) har fået tilføjet, at der ikke må anvendes andre aluminiumlakker.
E 249-250 og E 251-252, nitritter og nitrater. De tilhørende fodnoter (7) og (39) har fået
tilføjet udtrykt som NaNO2 eller NaNO3.
E 315 Erythorbinsyre og E 316 natriumerythorbat UDGÅR af 08.3.1 Ikkevarmebehandlede kødprodukter.
E 310-320 Gallater, TBHQ og BHA til tørret kød INDSÆTTES i 08.3.2 Varmebehandlede kødprodukter. Fodnote om at maksimumsværdi er udtrykt i forhold til fedtmængden.
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Bilag III, del 4
Fødevaretilsætningsstoffer, herunder bærestoffer, i fødevarearomaer
E 423 Octenylravsyremodificeret arabisk gummi. Grænseværdierne gælder for den
færdige fødevare (og ikke som der har stået indtil nu i aromaemulsionen).
Forordningen kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_107_R_0001&from=DA

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet flere opdateringer (revision 25 og 26) til FSIS Directive 7120.1 over de
stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 26 er dateret 8. april 2015.
De stoffer, som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 26:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

