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Bekendtgørelse om eksport af fødevarer - Ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 722 af 26. maj 2015 om eksport af
fødevarer.
Af relevante ændringer kan nævnes:
-

§5 stk. 1 det er ikke længere et krav at kød der indgår i kødprodukter skal være
trikintestet. Kravene i certifikatet skal dog stadig overholdes.

-

§5 stk. 3 krav til slagtekroppe, som er undtaget fra krav om trikinundersøgelse er

-

§14 stk. 3 kødprodukter af svin må alene eksporteres til Kina når disse er produ-

indskrevet.
ceret, pakket, oplagret og afsendt fra produktionsvirksomheden i tidsrum, som på
forhånd er oplyst overfor tilsynsmyndigheden.
-

I nyt § 17 stk. 3 og 4 fremgår, at partier af afskær (trimmings) af oksekød samt
spiselige slagtebiprodukter af kvæg til Rusland eller transit gennem Rusland skal
anmeldes til FVST.

-

Bilag 1 vedr. procedurer for ansøgning om godkendelse til eksport til særlige tred-

-

Bilag 6 - USA

jelande er opdateret for en del lande.
Kapitel 12 er omskrevet som følge af ændringer i USA´s lovgivning. Der nævnes
nu kun de etiketter, der kræver godkendelse.
-

Kapitel 14 er tilføjet krav om, at virksomheden hurtigst muligt orienterer tilsynsmyndigheden om fund af Listeria monocytogenes eller indikatorbakterier.

-

Kapitel 21 krav til specielle udskæringer f.eks kæbesnitter, kapitel 22 Hesteslagtning og kapitel 23 Opbevaring af hestekød er fjernet

-

Nyt kapitel 22 Tilbagetrækning, vedr. krav til udarbejdelse og vedligeholdelse af
en skriftlig procedure for tilbagekaldelse af kød og kødprodukter.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 30. maj 2015 og samtidig ophævedes bekendtgørelse
nr. 914 af 10. september 2012 om eksport af fødevarer.

Danmark

Straffebestemmelser, GMO fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om genetisk modificerede fødevarer, nr. 641 af 13. maj
2015.
Bekendtgørelsen vedrører forordning 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer
og foderstoffer og forordning 1830/2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2011/18/EF.
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De nævnte forordninger har tidligere været strafbelagt i mærkningsbekendtgørelse
1308 af 2005, som nu er ophævet.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 23. maj 2015.

Danmark

Straffebestemmelser, nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser, nr. 643
af 13. maj 2015.
Bekendtgørelsen vedrører forordning 258/97 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser.
Den nævnte forordning har tidligere været strafbelagt i mærkningsbekendtgørelse
1308 af 2005, som nu er ophævet.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 23. maj 2015.

Danmark

Straffebestemmelser, forordning om fødevareinformation
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om
straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om fødevareinformation til forbrugerne, nr. 642 af 13. maj 2015.
Bekendtgørelse nr. 817 af 20. juli 2012 om straffebestemmelser for overtrædelse af
forordning om fødevareinformation til forbrugerne ophæves pr. 18. maj 2015.
Straffebestemmelserne vedrørende 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen)
fremgår nu af Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer nr. 234 af 6. marts
2015.

Danmark

Dialogmøde i Fødevarestyrelsen om Bisphenol A (BPA)
I januar offentliggjorde EFSA (European Food Safety Authority) en risikovurdering for
BPA og sænkede det tolerable daglige indtag fra de hidtidige 50 µg/kg legemsvægt
pr. dag til 4 µg/kg legemsvægt pr. dag. DTU Fødevareinstituttet meldte imidlertid ud,
at det var de ikke enige i.
Det har skabt stor politisk bevågenhed omkring BPA i Danmark. Nogle ønsker at
sænke grænseværdierne til DTU’s foreslåede niveau, andre ønsker at forbyde brugen
af BPA i emballage til fødevarekontakt ligesom man har gjort i Frankrig. Dette til trods
for at EFSA, som er EU’s autoritet på området vurderer, at den nuværende eksponering er uden risiko.
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I den forbindelse var L&F inviteret til dialogmøde i Fødevarestyrelsen 6. maj 2015
sammen med DI, Dansk Erhverv og repræsentanter fra emballageindustrien.
På mødet gav Fødevarestyrelsen udtryk for, at deres primære mål er at reduktion af
eksponeringen skal ske ved, at branchen efterspørger, importerer og producerer fødevarekontaktmateriale med et lavere indhold af BPA. De håber, at de ved at præsentere politikerne for en 3-5 årig strategi for reduktion af forbrugerens eksponering kan
afholde politikerne fra både DTU grænseværdier og forbud. Strategien udarbejdes af
FVST med input fra bl.a. emballageindustrien.
Emballageindustrien oplyste endvidere, at der kun er velegnede/velafprøvede BPA-fri
alternativer til få typer af fødevarer. Den emballage til fødevarekontakt, der produceres til det franske marked anses ikke for velafprøvet og giver desuden en række tekniske og fødevaresikkerhedsmæssige udfordringer. FVST ønsker sikre alternativer.
Mødet havde kun fokus på emballage og altså ikke produktionsudstyr mv., men det
kan komme til senere.
L&F fastholder stadig, at vi ikke ønsker en national indsats. Problemet skal håndteres
på EU niveau, og dermed fastholder L&F også støtten til EFSA´s risikovurdering.
L&F følger naturligvis udviklingen i både Danmark, Frankrig (og andre lande der evt.
begrænser eller forbyder BPA) og EU.

Danmark

Guideline omkring brug af metaller og legeringer i fødevarekontaktmaterialer
Nordisk Ministerråd har udsendt en guideline omkring brug af metaller og legeringer i
fødevarekontaktmaterialer. Den giver et kort overblik over toksikologi, analyser, lovgivning og vejledende grænseværdier for migration af metaller til fødevarer. Publikationen er et nyttigt værktøj for både industrien og myndigheder.
Link til guideline: http://norden.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A816816&dswid=1480

EU

Danmark har fået forlænget tilladelsen til brug af nationale bestemmelser for
nitrit
”Kommissionens afgørelse (EU) 2015/826 af 22. maj 2015 om de nationale bestemmelser om tilsætning af nitrit til visse kødprodukter, som Danmark har givet meddelelse om”, giver Danmark tilladelse til at anvende nationale regler for nitrit, som vi har
haft tilladelse til siden 2009. Tilladelsen løber indtil 22. maj 2018.
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Fødevaretilsætningsstoffer, forordning 1333/2008, berigtigelse
I EU-Tidende L 123 af 19. maj 2015 står der en berigtigelse til forordning 1333/2008
om fødevaretilsætningsstoffer.
Berigtigelsen drejer sig om artikel 23 om mærkning af fødevaretilsætningsstoffer, der
er bestemt til salg til den endelige forbruger – stk. 1, litra a).
Berigtigelsen, der betyder at både navn og E-nummer på tilsætningsstoffer skal oplyses, gælder mærkning af tilsætningsstoffer, der sælges som sådanne til den endelige
forbruger (evt. blandet med hinanden og/eller andre fødevareingredienser). Det handler IKKE om fødevarer, hvori der er anvendt tilsætningsstoffer.

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdatering til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt
til kød og kødprodukter. Revision 27 er dateret 28. maj 2015. De stoffer, som er tilføjet
listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 27:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

