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Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 10. marts 2016 er der opdateret i kapitel 13 om ”Berigelse” (økonomisk). I punkt 13.3.1.9 ”Berigelse”, er der ændret i teksten om førstegangsovertrædelser der betragtes som så særdeles alvorlige af f.eks. salg af sundhedsskadelige fødevarer eller manglende tilbagetrækning af farlige fødevarer, at det bør medføre en
administrativ bøde. Eksemplet der hidtil har stået om vurdering af, om der skal sanktioneres med en indskærpelse er fjernet, og ordlyden ændret lidt.
Med opdateringen 6. april 2016 er der opdateret i kapitel 5 og 13 samt bilag 11 b
vedr. hygiejneuddannelse. Da der ikke længere skal kontrolleres vedr. hygiejneuddannelse, er dette slettet.
Med opdateringen 12. april 2016 er der kommet et nyt bilag 2 ”Helhedsvurdering ved
sanktionsvalg på veterinærområdet” (der har ikke været et bilag 2 i nogen tid). Eksemplerne i bilaget går på dyrevelfærd, arealkrav osv.
Der er opdateret i kapitel 13.
I punkt 13.3.4 ”Bagatelgrænser” er teksten i kassen ”Særligt for veterinærområdet” erstattet af henvisning til bilag 2.
I punkt 13.8.2 ”Eksempler på situationer, hvor der skal politianmeldes” er de tidligere
m) og n) erstattet af m) Mishandling af dyr
I punkt 13.8.4 ”Orientering af overtræder om politianmeldelse”, er der i første afsnit
henvisning til Vejledning om politianmeldelse og håndtering af straffesager generelt –
tidligere var der er anden henvisning.
Med opdateringen 14. april 2016 er der sket en generel opdatering af hjemmelshenvisninger i kontrolvejledningen.
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx
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Ny godkendelse af desinfektionsmidler med jod
Desinfektions-, pattedypnings- og yveraftørringsmidler med bakteriedræbende effekt
er blevet underlagt EU's biocidforordning 528/2012. Dermed kan nogle af de tidligere
godkendte produkter på fødevare- og veterinærområdet være ulovlige at anvende efter den 31. august 2016.
Aktuelt skal man være opmærksom på produkter, der indeholder jod som aktivt stof,
idet jod er blevet optaget på biocidforordningens positivliste, og produkterne skal derfor have en ny godkendelse. Det er derfor vigtigt, at kontakte sin forhandler og spørge, om produktet fortsat er godkendt til brug efter den 31. august 2016, som er fristen
for at anvende produkter, som ikke har en godkendelse efter gældende regler. Produktrester skal afleveres på genbrugsstationen
Link til mere information:
http://mst.dk/media/156345/faktaark_jod_280116_endeligt.pdf
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at når denne forordning er fuldt implementeret,
vil den erstatte det tidligere biociddirektiv, og reglerne for biocider vil blive EUharmoniseret. Det betyder bl.a., at godkendelsen af desinfektionsmidler, pattedypnings- og yveraftørringsmidler (også kaldet produkttype 3 og 4) overgår fra at være
Fødevarestyrelsens ressortområde til at være Miljøstyrelsens ressortområde. Som
beskrevet i ovenstående fakta ark, vil overgangen fra FVST til Miljøstyrelsen ske løbende.

Danmark

Rottebekæmpelse
Fra 11. juli 2016 vil der ikke længere være midler godkendt, der kan bruges til permanent bekæmpelse af rotter og mus i rottekasser. Det er fortsat tilladt at bruge museog rottegift, så snart der ses spor af mus og rotter.
Baggrunden for reglerne er, at Miljøstyrelsen i forbindelse med re-godkendelser af
produkter med antikoagulanter, løbende har indført forbud mod permanent bekæmpelse med disse midler i stil med andre lande i EU. Det sker for at forebygge udviklingen af resistens og for at mindske spredningen af giften i naturen til rovfugle, ugler,
mår dyr mv. Den 11. juli 2016 bliver der indført anvendelsesbegrænsninger på det
sidste tilgængelige produkt på markedet. Det betyder, at der ikke længere vil være
produkter med antikoagulanter godkendt, som kan benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter. Dermed bliver bygningsgennemgangen det bærende element i
sikringsordningerne.
De nye anvendelsesbegrænsninger på brugen af gift har givet anledning til mange
spørgsmål, og L&F har derfor været i dialog med Miljøstyrelsen for at afklare, hvad
ændringerne betyder i praksis.
Yderligere information til primærproducenten, men som også er relevant for fødevarevirksomheder kan ses her:
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http://www.lf.dk/For_medlemmer/Tilbud_til_landmaend/Hvad_betyder_nye_krav_til_rot
tebekaempelse.aspx

Danmark

Vejledning om anprisningsforordningen
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9371 af 26. april 2016 om anprisningsforordningen. Vejledningen erstatter vejledning nr. 9450 af 27. juni 2014. Vejledningen
er opdateret hvad angår lovtekniske forhold og ændringer af redaktionel karakter.
Herudover er der opdateret i nedenstående afsnit, idet der er sket ændringer i praksis
på området:
Afsnit 3.8 Kan man henvise til donationer?
FVST har foretaget en præcisering vedrørende håndteringen af henvisninger til donationer i markedsføringen af fødevarer. Det er nu muligt at henvise til donation eller
økonomisk støtte uden at være omfattet af anprisningsforordningen.
Afsnit 8.2.3 Overgangsbestemmelsernes betingelser skal være overholdt
Den ene praksisændring vedrører anvendelse af sundhedsanprisninger. Teksten i vejledningens afsnit 8.2.3 er justeret, således at det fremgår, at sundhedsanprisninger
vedr. planter og plantestoffer, hvor godkendelsesprocessen er sat i bero af EUKommissionen (on hold), kan anvendes, såfremt virksomheden kan dokumentere, at
den anvendte anprisning svarer til den anprisning, der er sat i bero. Virksomheden skal
dog sikre, at anprisningen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Danmark

Vejledning om mærkning
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning nr. 9377 af 28. april 2016 om mærkning af
fødevarer, som erstatter vejledning fra juli 2015.
Af relevante ændringer kan nævnes:
Afsnit 6.3 Oprindelsesmærkning for øvrige fødevarer er ændret således, at der er
kommet flere eksempler, særligt med henblik på mærkning med dansk flag. Flere eksempler er mærkning af kød med dansk flag. Afsnittet skal muligvis revideres, når der
kommer nye regler om oprindelsesmærkning af den primære ingrediens, som forventes at træde i kraft 1. april 2018.
Afsnit 11.3 Beregning af nettoindhold er ændret således, at det nu fremgår, at der ikke
længere skal tages højde for svind ved at påfylde en tilsvarende større mængde. Nettoindholdet beregnes ved tidspunktet for produktion og pakning af fødevaren. For varer, hvor der kan være tale om svind, skal virksomheden kunne dokumentere, at der er
tale om svind og ikke bevidst undervægt. Denne ændring er foretaget på baggrund af
et svar fra Kommissionen.
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Afsnit 12.10. Dobbelt holdbarhedsmærkning er flyttet fra bilag 3 til kapitel 12, da dobbelt holdbarhedsmærkning kan anvendes på alle varer. Det er dog præciseret, at det
kun kan anvendes på varer mærket med ”bedst før”.
Afsnit 14.7.1. præciserer, at reglerne om oprindelsesmærkning for kød fra svin, får,
ged og fjerkræ kun gælder for færdigpakkede fødevarer.
Nyt afsnit 14.9 og 15.3. Afsnittet om nedfrysningsdato for visse frosne kød- og fiskevarer er flyttet fra bilag 3, så det der fremgår både i afsnittet om kød og fisk.
Kapitel 18 omkring allergener er ændret i henhold til ændringer i bekendtgørelse om
mærkning nr. 1355 af 27. november 2015, i forhold til at sikre at forbrugeren altid oplyses om allergener. (Lovgivnings-Nyt nr. 9, 2015).
Bilag 3 om indfrysning og holdbarhedsmærkning af kød er ændret i overensstemmelse
med reglerne om mærkning af kød med hhv. ”sidste anvendelsesdato” og ”bedst før”.
Bilag 7 Vejledende eksempler på holdbarhedsmærkning er udvidet med en kolonne
med ”hakket kød og fisk”. Teksten i kolonnen ”fersk kød og fisk” er tilrettet.

EU

Aromastoffer, fjernelse af nogle fra EU-listen
Kommissionen har udsendt forordning 2016/637 af 22. april 2016 om ændring af bilag I
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen.
I bilag I, del A i forordning 1334/2008 udgår 4 aromastoffer:
2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-carboxaldehyd (FL-nr. 05.121)
myrtenylformiat (FL-nr. 09.272)
myrtenyl-2-methylbutyrat (FL-nr. 09.899)
myrtenyl-3-methylbutyrat (FL-nr. 09.900)
Fødevarer, som er blevet tilsat aromastofferne, og som lovligt er blevet markedsført før
13. maj 2016 kan markedsføres indtil datoen for mindste holdbarhed eller den sidste
anvendelsesdato. Dette gælder ikke blandinger af aromaer. For fødevarer der importeres til Unionen skal importøren kunne dokumentere, at de var afsendt fra det pågældende tredjeland og på vej til Unionen før datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.
Forordningen kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0637&rid=1
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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 34 er dateret 26. april 2016. De stoffer, som er tilføjet
listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 34:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

Mulige nye lovinitiativer
Miljø- og Fødevareministeren har besluttet at gennemføre en forhåndsgodkendelsesordning, og kun på indretningsmæssige forhold.
I det udkast til bekendtgørelse om ordningen, som vi fik i høring i starten af året var der lagt op til en meget bred ordning som ville omfatte forhåndsgodkendelse indenfor en række forskellige områder som indretning, risikoanalyse,
egenkontrol, mærkning, ernærings- og sundhedsanprisninger og fødevarekontaktmaterialer. Ministeren er efter det
oplyste optaget af, at ordningen bliver en succes; og med interessenter, som er meget uenige om hensigtsmæssigheden af ordningen ud over de indretningsmæssige forhold; detailhandlen er for en bred ordning og L&F og DI Fødevarer
imod, har ministeren valgt den sikre løsning. Ordningen forventes at træde i kraft pr. 1, juli 2016 og den evalueres efter
1 år, med henblik på at se på om der skal inddrages flere områder i en fremtidig forhåndsgodkendelsesordning.

Tredjepartscertificering
Fødevarestyrelsen oplyser, at man forventer at sætte en ordning om tredjepartscertificering i gang pr. 1. januar 2017.
Som led i Fødevareforlig 3 skal resultater fra tredjepartscertificeringer, dvs. resultater fra eksterne certificeringsorganers kontrol af virksomhedens egne certificerede kvalitetsstyringssystemer, udnyttes endnu bedre som led i en effektbaseret kontrol. Det forventes, at styrkelsen kan ske dels ved at nedsætte kontrolfrekvensen for virksomheder, der
også kontrolleres af et akkrediteret certificeringsorgan og dels ved at inddrage den viden, som allerede findes om virksomhederne qua resultaterne fra 3. partscertificeringen, i Fødevarestyrelsens tilrettelæggelse af det enkelte kontrolbesøg. Formålet er at udnytte kontrolressourcerne bedre fx ved at kontrollen fokuseres på områder, hvor virksomheder
har eventuelle udfordringer. Den eksisterende ordning om tredjepartscertificering, som gælder, herunder ift. opnåelse
af Elite-smiley/status erstattes således pr. 1. januar 2017. Det er dog således, at selve Smiley-ordningen ikke bliver
lavet om; derfor vil virksomheder fortsat kunne brande sig på at være elitevirksomheder, men nu med en ny model for
tredjepartscertificering, der såfremt man tilmelder sig ordningen i sig selv indebærer, at man får/har elitestatus. Det
forventes, at der vil være yderligere drøftelser med styrelsen hen over året med henblik på at få belyst alle de relevante
vinkler på ordningen; herunder er der iværksat en interviewrunde blandt virksomheder. Den del af forarbejdet står
Ernest og Young for.
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Politisk pres på virksomhederne for en forstærket indsats om reformulering venter forude
Det hollandske formandskab har på sundhedsområdet brugt kræfter på at få opbakning til yderligere initiativer på reformuleringsdagsordenen. Man har således udfærdiget et ”NL Presidency Roadmap on Food Product Improvement”,
som har opbakning fra en lang række medlemslande, en række NGO’ere og organisationer som FoodDrikEurope og
EuroCommerce. Selvom der i dokumentet ikke er lagt nye og banebrydende initiativer frem, er initiativet klart et udtryk
for, at reformulering er den vej, man i EU ønsker at gå ift. sundhed, kost og ernæring. For at sætte trumf på, vil sundhedsministrene, når de mødes til ministerrådsmøde den 17. juni 2016 vedtage såkaldte rådskonklusioner om reformulering.
Kommissionen har i samarbejde med medlemslandene netop vedtaget at gå videre i forhold til muligheder for at sætte
kriterier og bench-marks for indholdet/reduktionen af sukker i fødevarer generelt. Dette arbejde forventes at løbe hen
over foråret og sommeren og drøftes på møde i Kommissionens Platform forventeligt den 22. november 2016.

