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Ny Lovgivning
Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer – Ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1166 af 9. oktober 2015 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer.
En række produkter er opdateret med tilsatte mængder næringsstoffer – det drejer sig
om ”læskedrikke”, ”kulhydrat –elektrolytdrikke” og ”morgenmadscerealier”.
Herudover er en række kategorier blevet slået sammen.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. oktober 2015 og samtidig ophævedes bekendtgørelse nr. 889 af 10. juli 2015.

Danmark

Kontrolvejledningen, ændring
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 25/11-2015 er der bl.a. ændret i bilag 11 b om kontrol på fødevareengrosvirksomheder. I punkt 3.1 er der ændring med hensyn til, hvem der skal have
kontrolrapporten.
Det 3. afsnit i punkt 3.1 lyder nu:
Hvis der ved kontrol af en virksomhed konstateres overtrædelser, der vedrører en anden virksomhed, skal der rettes/forsøges taget kontakt til den pågældende virksomhed inden kontrollen iværksættes. Den pågældende virksomhed skal så vidt muligt
oplyses om, at der vil blive foretaget en kontrol og have mulighed for at komme til stede ved kontrollen. Dette kontaktforsøg skal dokumenteres, jf. notatpligten. Hvis den
pågældende virksomhed ikke ønsker at møde op ved kontrollen, udarbejdes en kontrolrapport til den ansvarlige virksomhed.
Kontrolvejledningen kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx
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Faktaark vedr. fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer
Fødevarestyrelsen har nu udarbejdet en vejledning til erhvervet i form af et faktaark,
som kan hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevar
ekvalitet/FKM/Fakta%20ark%20fluorerede%20stoffer.pdf
Fødevarestyrelsen har udarbejdet vejledningen fordi den vejledende grænseværdi er
svær at forstå.

Danmark

Nordisk tjekliste for udarbejdelse af overensstemmelseserklæringer
Den gamle nordiske tjekliste for udarbejdelse af overensstemmelseserklæringer for
fødevarekontaktmaterialer er nu opdateret og kan hentes på dette link:
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:858441/FULLTEXT01.pdf
Den nye nordiske vejledning (Tema Nord 2015:569) har titlen: "Nordic checklist food
contact materials. Declaration of compliance and supporting documentation".
Målet med dette projekt har været at udvikle en Nordisk Tjekliste for overensstemmelseserklæringer.
Den nordiske tjekliste indeholder flere skabeloner. De forskellige skabeloner har tjekpunkter med mindstekrav til erklæring for alle typer af materialer. Skabelonerne er beregnet til at blive brugt af industrien og handelen som vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af overensstemmelseserklæringer.
Hertil kommer at tjeklisterne også er beregnet til at være redskaber for myndighederne i deres overvågning af FKM.

EU

Ændring af forordning 1881/2006 hvad angår grænseværdier for PAH
Med forordning 2015/1933 om ændring af forordning 1881/2006 for så vidt angår
grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i kakaofiber, bananchips,
kosttilskud, tørrede urter og tørrede krydderier er der indsat en række nye produkter,
hvor der er grænseværdier for PAH og summen af fire forskellige PAH (PAH4).
Det drejer sig om kakaofiber, bananchips, visse kosttilskud og tørrede urter og krydderier (undtaget kardemomme og røget peber). Grænseværdierne træder i kraft 1.
april 2016 og varer som er markedsført før denne dato kan forblive på markedet indtil
udkøbsdato, med undtagelse af grænseværdierne for kakaofiber, som trådte i kraft
17. november 2015.
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1933&qid=1447071716478&from=DA

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdateringer til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 30 er dateret 21. oktober 2015 og revision 31
er dateret 24. november 2015. De stoffer, som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 31:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

Mulige nye lovinitiativer
Gennemførelse af fødevareforlig 3
Kædekontrol
Fødevarestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på mulige modeller for såkaldt kædekontrol med foder- og fødevarevirksomheder. Kædekontrollen er et blandt flere elementer i fødevareforlig 3. Virksomheder med flere produktionssites
kan i den øvelse få omlagt/flyttet kontrollen til hovedkontoret for de forhold, som hovedkontoret bestemmer og er ansvarlig for. Der er møde i forligskredsen medio december, hvor der vil blive taget stilling til, om kædekontrollen skal
iværksættes.
Forhåndsgodkendelse
Fødevarestyrelsen er undervejs med et pilotprojekt om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder,
som medfører, at man – mod betaling – kan få en egentlig godkendelse af, hvor virksomheden skal placere f.eks.
håndvaske mv. Det er forventningen, at ministeren gerne ser forhåndsgodkendelse udbredt også til andre områder, og
heri støttes hun langt hen ad vejen af detailhandlen, som gerne ser forhåndsgodkendelse af også mærkning, fødevarekontaktmaterialer og egenkontrol.
En høring over den nye ordning, som udmøntes på bekendtgørelsesniveau vil blive effektueret primo 2016.

