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Ny Lovgivning
Danmark

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
– ændring
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 1214 af 28. september 2016 om
ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr
m.v.
Ændringen vedrører muligheden for at rekvirere kontrol mod betaling uden for almindelig arbejdstid i forbindelse med kontrol m.v. ved udførsel af levende dyr direkte fra
en besætning eller kontrol på samlesteder og eksport-isolationsstalde.

Danmark

Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer - ny
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 10012 af 12. oktober 2016 om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (tilbagetrækningsvejledningen).
Vejledningen beskriver reglerne for tilbagetrækning fra virksomheder og tilbagekaldelse fra forbrugere, samt hvornår og hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal
informere forbrugerne om, at der er farlige fødevare, foder eller fødevarekontaktmaterialer på markedet. Reglerne for tilbagetrækning/tilbagekaldelse fremgår af fødevareforordningen 178/2002, og der er derfor ikke tale om ændrede regler, men blot en vejledning til, hvordan tilbagetrækning/tilbagekaldelse kan udføres.
Der er tale om en digital vejledning, som giver eksempler på, hvordan reglerne kan
overholdes i praksis. Der er skabeloner på breve til forskellige situationer og en tjekliste, som kan bruges til at se, om alle elementer af en tilbagetrækning er husket. På
FVST hjemmeside ligger også en pdf-udgave af vejledningen, som dog er uden skabeloner, breve m.m.
Link til digital vejledning og pdf-udgave på FVST hjemmeside.
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https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Tilbagetraekningsvejled
ningen/Sider/default.aspx
Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 20. oktober 2016 er der blandt andet opdateret i
-

Kapitel 13.8.5 ”Indsendelse af domme”. Ændringen er, at kapitlet tidligere hed
”Indsendelse af domme og administrative bødeforlæg”. I første afsnit står der ikke
længere ”vedtagne administrative bødeforlæg”, men vedkendte administrative
bødeforlæg nævnes stadig, når det handler om veterinærområdet.

-

Bilag 2, afsnit 5 om ”Svin, dyrevelfærd”.
- i forbindelse med rode- og beskæftigelsesmateriale er ”fx. halebid” slettet
- i forbindelse med prolaps omtales nu kun lille prolaps. Derudover er ”mere end
24 timer gammel” ændret til ”under 24 timer”.

Med opdateringen 28. oktober 2016 er der kommet et nyt bilag 10 om kontrolrapport.
Ændringerne er blandt andet:
-

Bagsiderne til kontrolrapporterne er opdateret, bl.a. henvisningerne til lovgivning

-

Der er nu også en Kontrolrapport-Foder

Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx

EU

Berigtigelse til Fødevareinformationsforordning
Kommissionen har udsendt berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne berigtigelse.
Berigtigelsen angår angivelsen af »Sammensat af stykker af kød« og »Sammensat af
stykker af fisk« på spansk og slovakisk som angivet i bilag VI stk. 7 i forordning
1169/2011. De ændrede angivelser er anført nedenfor:
Spansk: »elaborado a partir de piezas de carne« og »elaborado a partir de piezas de
pescado««.
Slovakisk: »zo spájaných kúskov mäsa« og »zo spájaných kúskov ryby««.
Link til berigtigelsen: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169R(12)&from=DA
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Oprindelsesmærkning på færdigpakkede franske kødprodukter
De franske myndigheder har på trods af protester fra flere EU-medlemsstater udstedt
et dekret vedr. oprindelsesmærkning på færdigpakkede fødevarer, hvor kød eller
mælk er anvendt som ingrediens. Indtil videre er den nationale oprindelsesmærkning
en forsøgsordning, som gælder indtil 31. december 2018, hvorefter Frankrig skal udarbejde en rapport til EU-Kommissionen.
For kød skal oprindelsen anføres som landet/landene, hvori dyret er født, opdrættet
og slagtet. Hvis der er tale om ét land, kan oprindelsen angives som ”oprindelse: (landenavn)”. Hvis der er tale om et eller flere lande kan alternativt angives: ”oprindelse:
EU” eller ”oprindelse: udenfor EU” afhængig af, hvad der er korrekt.
Oplysning om oprindelse skal anføres i ingredienslisten umiddelbart efter angivelsen
af ingrediensen.
Der er indført en tærskelværdi på 8 % kød, under hvilken der ikke er krav om mærkning.
Der er ikke krav om, at fødevarer, der er lovligt fremstillet i en anden medlemsstat,
skal overholde dekretet. Det er dog sandsynligt, at kravet vil blive fremsat som kundekrav.
Dekretet træder i kraft 1. januar 2017 og skal være overholdt senest 31. marts 2017.

Mulige nye lovinitiativer
Fødevareforlig III
Et af fire elementer i fødevareforliget handler om fokuseret kontrol. I forbindelse med det seneste møde i Det Rådgivende Fødevareudvalg har Fødevarestyrelsen oplyst følgende om de iværksatte initiativer herom:
- Omlægning til en mere risiko- og behovsorienteret kontrol betyder implementering af en individuel frekvens for hver
fødevarevirksomhed efter en ny risikomodel. Det betyder, at aktiviteter i de enkelte virksomheder skal registreres og
styrelsens IT system til fødevarekontrollen gennemgribende skal ændres. Det betyder bl.a. at gældende kontrolfrekvenser kan opretholdes ind i 2017.
Det forventes, at implementeringen vil være på plads i Q1, og styrelsen vil sende brev til virksomhederne om omlægningen snarest.
- Kædekontrollen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2017, og styrelsen afholder informationsmøde for virksomheder om den valgte model for kædekontrollen den 22. november 2016 kl. 16.00-17.30 i Glostrup. Styrelsen udpeger en
række såkaldte kædekoordinatorer (tilsynsførende) i januar 2017. Tilmelding til informationsmøde kan ske frem til 7.
november på FVST hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrol_af_kaedevirksomheder.aspx
- Et projekt om udvikling og gennemførelse af forsøg med brug af virksomhedernes web-baserede egenkontrol eller
anden teknologi gennemføres ikke; der har således typisk ikke været muligt at få den fornødne opbakning fra aktørerne bredt til at iværksætte forsøget, som bl.a. ville skulle have omfattet en forudgående adgang til virksomhedernes
egne kontroldata i forbindelse med den tilsynsførendes forberedelse af kontrolbesøget.
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Kommunikation om reduktion af salt i fødevarer
Fødevarestyrelsen har udarbejdet vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion. Saltpartnerskabet har
nu over en årrække arbejdet for at mindske danskernes indtag af salt. I den forbindelse har industrien efterlyst flere
muligheder for at oplyse om saltreduktion på produkter og på hjemmesider, så forbrugerne let kan købe madvarer med
mindre salt. Det har især været drøftet, at der er behov for at virksomheder, der arbejder målrettet med at opfylde de
vejledende reduktionsmål for indholdet af salt i forskellige fødevarer kan kommunikere positivt om det arbejde, der
gøres i forbindelse med reformulering af deres produkter.
Vejledningen giver et overblik over gældende regler, herunder EU harmoniserede regler for næringsdeklaration af
fødevarer og brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger og beskriver, hvilke muligheder der er for at fremhæve en
fødevares egenskab i relation til dens indhold af salt. Den beskriver også, som noget nyt, hvilke muligheder, der er for
at henvise til deltagelse i saltpartnerskabet eller arbejde med reformulering, også i situationer, hvor fødevaren ikke kan
overholde de krav til reduktion af salt, som fremgår af kriterierne for at kunne anvende ernærings- eller sundhedsanprisninger.
Styrelsen understreger, at der bestemt er tale om en svær balancegang, da en henvisning til ”salt” på en konkret fødevare, som udgangspunkt indikerer en særlig ernæringsmæssig egenskab med hensyn til salt for den pågældende
fødevare. Det er dog styrelsens vurdering, at en virksomhed i markedsføringen, herunder mærkning på produkterne,
kan oplyse om følgende uden at dette er en overtrædelse af anprisnings-forordningen.
”Følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål.” Hvis angivelsen sker på virksomhedens hjemmeside, opfordrer styrelsen til at linke til saltlisten.
”Deltager i saltpartnerskabet. ”
Vejledningen ligger endnu ikke offentlig tilgængelig på FVST hjemmeside.

