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Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1044 af 4. september 2015 om tilsætninger m.v.
Den tidligere § 13 i bekendtgørelsen er ikke videreført i den nye bekendtgørelse. §13
indeholdt krav, om at virksomheder der behandler eller sælger fødevarer, udarbejder
en skriftlig dokumentation for anvendelsen af tilsætninger, og for tilsætninger som tilsættes efter quantum satis princippet skal virksomheden skriftligt dokumentere behovet for den tilsatte mængde. Når § 13 udgår, er det dels fordi formuleringen gjorde, at
kravet også gjaldt ”sælger”, hvilket ikke svarer til FVST praksis for at gå tilbage til producent eller importør i de konkrete sager. Kravet om dokumentation for anvendelse af
tilsætninger fremgår allerede af forordning 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer,
og derfor er der ikke behov for at fastsætte dette i en bekendtgørelse. På forespørgsel
har FVST svaret, at der ikke er krav til formen af dokumentationen, men at datablade
og lignende er velegnede.
Den ny § 12 er en ny § vedr. traditionelle danske fødevarer, som henviser til de særlige vilkår, som er beskrevet i forordning 1333/2008 om fødevarestilsætningsstoffer,
som skal overholdes ved produktion af traditionelle danske fødevarer.
Bilag 3 vedr. tilsætning af nitrit (E 249-250) til kødprodukter er revideret, således at de
fødevaregrupper, der er henvist til i tabellen svarer til de fødevaregrupper, som er
fastlagt af forordning 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 9. september 2015 og samtidig ophævedes bekendtgørelse nr. 542 af 27. maj 2013 med samme navn.
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Seneste nyt om bisphenol A
Siden juni måned har sagen om bisphenol A været sat på vågeblus i forbindelse med regeringsskiftet, men nu ser det ud til at miljø- og fødevareminister
Eva Kjer Hansen vil køre videre i det frivillige spor. Derfor går Fødevarestyrelsen nu videre med handlingsplanen, der blev udarbejdet i forbindelse med
møder med detailhandlen og industrien. Fødevarestyrelsen forventede at
tidshorisonten for begrænsningen i brugen af bisphenol A vil være på 5 år.
DTU er blevet bedt om at udpege de produkter, hvor eksponeringen er størst.
DTU forventes at være færdige med denne undersøgelse i foråret 2016. Der
vil i den forbindelse blive taget højde for hvor meget bisphenol A der er i fødevaren, og hvor meget befolkningen spiser af den pågældende fødevare.
Enhedslistens forslag om en folketingsbeslutning er automatisk faldet bort.
Hvis Folketinget skal tage stilling til forslaget, kræves det at Enhedslisten
genfremsætter forslaget.
Fødevarestyrelsen har nævnt, at fødevarekommisæren i EU har sagt, at der
skal til at ske noget på EU-niveau vedr. bisphenol A. Derfor forventer Fødevarestyrelsen, at der kommer et udspil fra EU.

Danmark

Vejledende grænseværdi for fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir – seneste nyt
Faktaark
Fødevarestyrelsen vil udarbejde et faktaark om, hvordan virksomhederne
skal forholde sig til den vejledende grænse for fluorerede stoffer i fødevareemballage. Faktaarket forventes at foreligge i løbet af kort tid. Vi følger op
angående dette. (Den vejledende grænse er nævnt i Lovgivnings-Nyt nr. 6,
2015)
Analyser
Til næste år vil det være muligt at købe analyser for totalt organisk fluor i pap
og papir på Fødevarestyrelsens laboratorium.
De tyske BfR’s anbefalinger (Bundesamt für Risikobewertung)
For så vidt angår de tyske BfR’s anbefalinger har Fødevarestyrelsen oplyst,
at BfR fastsætter retningslinjer for rigtig mange stoffer i pap og papir og derfor
er det godt at være bekendt med disse. Men for så vidt angår fluorerede stoffer, er den danske vejledende grænseværdi skrappere end de tyske retningslinjer, og derfor er det den danske vejledende grænseværdi der skal fokuseres på.
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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 29 er dateret 9. september 2015. De stoffer, som er
tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 29:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

Mulige nye lovinitiativer
WHO anbefaler, at der indføres en øvre grænse for industrielt transfedt i europæiske fødevarer i lighed med de
danske regler.
Verdenssundhedsorganisationen har publiceret en policy brief; ”Eliminating trans fats in Europe”. WHO’s udmelding
kommer forud for Kommissionens længe ventede offentliggørelse af en rapport om Europæernes indtag af transfedt,
og samtidig med, at EU-kommissionen og medlemsstater i Bruxelles uformelt drøfter muligheden for EU-regler.
WHO konkluderer,


At der er overvældende dokumentation for negative helbredseffekter ved indtagelse af transfedtsyre.



At industrien har udført et stort frivilligt arbejde med at reducere transfedtsyre i fødevarer. Men der eksisterer fortsat fødevarer på det europæiske marked med højt indhold.



At det gennemsnitlige indtag af transfedtsyre i EU er relativt lavt, men at indtaget fortsat er højt i bestemte grupper
af befolkningen og bidrager til overdødelighed i disse grupper. I mange EU-lande mangler der dokumentation for
indtaget.

WHO sammenligner forskellige muligheder for politisk handling; (i) frivillig reformulering via samarbejder med fødevareindustrien, (ii) mærkning af transfedt i fødevarer og (iii) en øvre grænse for tilladt industrielt transfedtsyre i fødevarer i
lighed med de danske regler.
WHO konkluderer, at en øvre grænse for tilladt indhold af industrielt transfedt i fødevarer vil være den mest omkostningseffektive løsning. Samtidig vil en øvre grænse kunne medvirke til at reducere ulighed i sundhed.
WHO mener ikke at en øvre grænse for tilladt transfedt vil have væsentlige negative konsekvenser for fødevareindustri
eller forbrugerne.
Læs mere på WHO’s hjemmeside
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/news/news/2015/09/eliminating-trans-fats-ineurope
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Forventede FVO- inspektioner i 2016
Fra Fødevarestyrelsen har vi fået oplyst, at FVO forventer at komme på 7 audits i Danmark i 2016:








Animal diseases: prevention and response
Animal identification, movement and registration
National audit systems
Feed: Private certification schemes and official controls (study visit)
Traceability and labelling and GM trial
Safeguard measures (POAO and PONAO) POAO = Products of animal origin. PONAO= Products of non-animal
origin
Prudent use of antimicrobials

