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Ny Lovgivning
Australien

Oprindelsesmærkning
Australien har indført oprindelsesmærkning på de fleste færdigpakkede fødevarer. Fødevarer, der er fremstillet i Australien, eller indeholder ingredienser fra Australien skal
mærkes med et logo med en kænguru, og angivelse af hvor stor en del af fødevaren
der er ingredienser fra Australien.
De fleste importerede fødevarer, der ikke er produceret eller pakket i Australien
og ikke indeholder ingredienser fra Australien, skal mærkes med oprindelse i et
klart defineret felt, (f.eks. ”Produced in Denmark” i en indramning) se evt. punkt 15 på
nedenstående link til ”Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016”
https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L00528
Standarden træder i kraft 1. juli 2016. Fødevarer, der var mærket efter reglerne for oprindelsesmærkning i ”Food Standard Code” på denne dato kan sælges 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen.
Vejledning, ”Country og Origin Food Labelling, Style Guide v1.0 17 April 2016 kan ses
på dette link
https://www.business.gov.au/~/media/Business/CoOL/Country-of-Origin-Labellingstyle-guide-pdf.ashx?
Explanatory Statement kan ses på dette link:
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi
U14epsobNAhXEJJoKHUHwCUsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legislation.
gov.au%2FDetails%2FF2016L00528%2F9baeab32-c920-4a9c-a79ea813ec7063ea&usg=AFQjCNEnzidS9lXUgCdW4ZnBEuOqSIAqgw

Danmark

Bekendtgørelse om rekvireret vejledning indenfor fødevarelovgivning - ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 538 af. 1. juni 2016 om rekvireret
vejledning indenfor fødevarelovgivning.
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Virksomheder kan rekvirere vejledning hos Fødevarestyrelsen mod betaling. I bekendtgørelsens § 1 er nævnt de emner, der kan gives vejledning indenfor. Det drejer
sig om emner, som ligger under Lov om fødevarer og derfor f.eks. ikke økologi, som
ligger under Lov om økologi.
Aftale om rekvireret vejledning sker ved brug af blanket på FVST hjemmeside, som
indsendes digitalt via kontaktformularen på FVST hjemmeside. På baggrund af indsendte oplysninger udarbejder FVST et udkast til en aftale om omfanget af vejledningen, herunder et prisoverslag (incl. transport og forberedelse). Taksten pr. time er
fastsat til 641,- kr. i henhold til betalingsbekendtgørelsen, som nævnt nedenfor.
På et møde har FVST oplyst, at rekvireret vejledning tidligst kan forekomme 14 dage
efter bestillingstidspunktet.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2016.

Danmark

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder – ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 536 af 1. juni 2016 om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder.
Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal i henhold til § 2 ske ved at anvende den digitale blanket til ansøgning om forhåndsgodkendelse på virk.dk eller anvende link til
virk.dk, som ligger på FVST hjemmeside. Før sagsbehandling påbegyndes, angiver
FVST et estimat for pris og svartid for sagsbehandlingen. Taksten er 641,- kr. pr. time,
i henhold til betalingsbekendtgørelsen, som nævnt nedenfor.
Der kan søges om forhåndsgodkendelse af indretningsmæssige forhold i følgende tilfælde (§5):
-

Forud for ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af en ny fødevarevirksomhed.

-

Forud for ændringer af de indretningsmæssige forhold i en eksisterende fødevarevirksomhed.

-

I forbindelse med overdragelse af en eksisterende fødevarevirksomhed til en ny
ejer.

-

I forbindelse med udarbejdelse af et indretningsmæssigt koncept, som anvendes
ensartet i en række virksomheder.

Med ansøgningen skal indsendes en række oplysninger. Beskrivelse af påtænkte aktiviteter incl. vare- og personaleflow, angivelse af varemængder og antal personer i
området samt målfaste tegninger af virksomheden med angivelse af placering af inventar og beskrivelse af anvendte materialer.
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En forhåndsgodkendelse bortfalder, hvis der er sket ændringer i forudsætninger, der
har været afgørende for forhåndsgodkendelsen, eller hvis virksomheden ikke overholder eventuelle vilkår stille i forbindelse med forhåndsgodkendelsen.
FVST udsender om kort tid en vejledning til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2016.

Danmark

Betalingsbekendtgørelsen - ændring
FVST har udsendt Bekendtgørelse nr. 606 af 3. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.m.
Der indsættes ny § 39a og § 39b, som beskriver betaling for forhåndsgodkendelse og
rekvireret vejledning, som begge er nævnt ovenfor. Timetaksten for begge ydelser er
641 kr. pr. time og betalingen opgøres pr. påbegyndt kvarter.
Hvis den rekvirerede vejledning afholdes udenfor en af FVST lokaliteter betales et
transportgebyr på 481 kr.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2016.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 9. juni 2016 er der opdateret i bilag 2 om Helhedsvurdering ved
sanktionsvalg på veterinærområdet. Ændringen er, at der til sidst i bilaget er tilføjet lidt
om Dyrevelfærd, transport.
Derudover er appendiks 1 i Bilag 11 opdateret
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx

Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer – ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 577 af 2. juni 2016 om tilsætning
af næringsstoffer til fødevarer.
Formålet med bekendtgørelsen er en opdatering af de generelle tilladelser, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1. Af relevans kan nævnes, at ”salt anvendt som ingrediens i kødprodukter”, hvor der må anvendes 5000 µg jod, er indsat som ny produktkategori under ”Andet”.
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Derudover lempes de oplysninger, som virksomhederne skal indsende ved brug af en
generel tilladelse (notifikation).
Der er endvidere foretaget konsekvensrettelser foranlediget af forordning 609/2013
om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske
formål og kosterstatninger til vægtkontrol.
Endelig er der foretaget almindelige sproglige præciseringer og rettelser af lovteknisk
karakter.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016, samtidig ophæves bekendtgørelse nr.
1166 af 9. oktober 2015 med samme navn.

Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler
til fødevarer – ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 578 af 2. juni 2016 om tilsætning
af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.
Formålet med bekendtgørelsen er en opdatering af listen over tilladte stoffer i fødevarer, herunder kosttilskud, i bekendtgørelsens bilag 1. Derudover er bestemmelser
vedr. meddelelse til Fødevarestyrelsen (notifikation) lempet. Endeligt er der foretaget
konsekvensrettelser foranlediget af, at EU-rammedirektivet for særlig ernæring
(2009/39/EF) ophæves pr. 20. juli 2016 og erstattes af forordning (EU) nr. 609/2013,
ligesom der er foretaget almindelige sproglige præciseringer og rettelser af lovteknisk
karakter.
Opdateringerne i bilag 1 berører hovedsageligt kosttilskud og aromatiserede drikkevarer.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.
561 af 28. maj 2014 med samme titel.

Danmark

DTU ophører med at fremsende brevsvar
DTU har oplyst, at de pr. 1. juli 2016 ophører med at fremsende laboratoriesvar pr.
fax, og samtidigt indføres et gebyr på kr. 45 for at få resultatet sendt pr. brev.
Man kan i stedet melde sig til at få disse prøvesvar via e-mail. Tilmeldingsblanketten
findes på flg. link:
http://www.vet.dtu.dk/Diagnostik/Indsendelse-af-proever/Laboratoriesvar
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ved at trykke på denne hjælpetekst: ”Hent tilmeldingsblanket laboratoriesvar på e-mail
her”.

EU

Ændring af økologi - gennemførelsesforordning
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 ændrer
forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til rådet forordning
(EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for
så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.
De vigtigste ændringer vedrørende reglerne om økologiske fødevarer er i listerne over
de tilladte tilsætningsstoffer og hjælpestoffer (økologigennemførelses-forordningens bilag VIII). Ændringerne til bilag VIII træder i kraft 7. november 2016.
Der er overvejende tale om udvidede muligheder for brug af visse tilsætningsstoffer og
hjælpestoffer. Det kan nævnes, at citronsyre (E330) og siliciumdioxid (E551) nu må
anvendes til tilberedning af fødevarer af animalsk oprindelse samt, at tocopherolrigt
ekstrakt (E306) må anvendes som antioxidant.
Der er dog også tale om visse indskrænkninger. Pr. 1. januar 2019 kan tilsætningsstoffet E 322, lecithiner, kun anvendes på økologisk form. Endvidere må hjælpestofferne
vegetabilske olier, bentonit, bivoks og carnaubavoks fra 7. november 2016 kun anvendes på økologisk form. Det samme gælder kartoffelstivelse og vegetabilske olier til
produktion af gær. Herudover kan kaolin ikke længere anvendes som hjælpestof fra 7.
november 2016.

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 35 er dateret 24. maj 2016. De stoffer, som er tilføjet
listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 35:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
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Mulige nye lovinitiativer
Fælles kontrolstrategi for Miljø- og Fødevareministeriet på vej
Fødevarestyrelsen har netop løftet sløret for det kommende arbejde med at etablere en fælles kontrolstrategi for Miljøog Fødevareministeriets område. Netop nu er man i gang med at få et samlet overblik over kontrolmåder og metoder i
styrelser og direktorater under ministeriet, og målet med øvelsen er at få skabt en ramme for kontrol, så kontrollen
bliver mere effektiv og samtidig mindske administrative byrder og risiko for unødigt bøvl.
Strategien tager sit afsæt i formuleringerne i Landbrugspakken, hvor det bl.a. fremgår, at
”en ny kontrolstrategi skal skabe nye rammer for kontrollen på fødevare- og landbrugsområdet, baseret på dialog,
ansvar og tillid. Kontrolstrategien skal sikre, at fremtidens kontrol på fødevare- og landbrugsområdet er i stand til at
agere hurtigt, effektivt og ensartet, og at kontrollen samtidigt har forståelse for de udfordringer, som virksomheder,
fiskere og landbrug står overfor”
Direkte adspurgt oplyser styrelsen, at der ikke er lagt op til at ændre gebyrstrukturer eller på den nuværende organisering af kontrollen på miljøområdet, hvor kommunerne har kontrolopgaven.
Opgaven er placeret i Fødevarestyrelsen, og der er etableret styregruppe på direktionsniveau og projektgruppe på
fagligt niveau. Formand for projektgruppen er Bettine Aundrup, som er kontorchef for kontrolstyringskontoret i FVST.
Rammerne for kontrol på ministeriets område er i visse tilfælde fastlagt i EU-regler. Herudover er der på veterinær- og
fødevareområderne indgået politiske forlig om Fødevarestyrelsens kontrol. De forhold forventes at indgå i de kommende drøftelser og giver på forhånd en retning og en ramme for, hvor langt det er muligt at gå i en ny samlet strategi. Nye
politiske aftaler kan naturligvis indgås.
Det anslås, at den nye strategi først sættes i værk om minimum et år. Fødevarestyrelsen lover både en konference i
efteråret og løbende interessentinddragelse om sagen.

