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Ny Lovgivning
Danmark

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer, ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1361 af 24. november 2016 om
visse forureninger i fødevarer.
Bekendtgørelsens krav og grænseværdier for bly i kasein og kaseinater i hhv. § 3 og
bilag 2 er ophævet. Dette skyldes, at der er kommet nyt direktiv om kasein og kaseinater til konsum (direktiv nr. 2015/2003 af 25. november 2015). Dette direktiv er implementeret i bekendtgørelse nr. 1360 af 24. november 2016 om mælkeprodukter
m.m, §17-18 samt bilag 2. For overskuelighedens skyld er det valgt at flytte grænseværdierne for bly i kasein og kaseinater til bekendtgørelsen om mælkeprodukter.
Bekendtgørelsen nr. 1361 af 24. november 2016 om visse forureninger træder i kraft
22. december 2016 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 921 af 15. august 2014
om visse forureninger i fødevarer.

Danmark

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.,
ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1647 af 15. december 2016 om
autorisation og registrering af fødevarevirksomheder. Bekendtgørelsen er primært
ændret som led i stalddørspakken del 2.
I § 6 stk. 1 nr. 1 er det ændret således, at det nu også er muligt at levere høns, kyllinger og kalkuner i uåbnet stand til lokale detailvirksomheder.
Den tidligere § 12 er ophævet, idet mængdegrænsen på hvor mange dyr detailvirksomheder må modtage direkte fra lokale primærproducenter er fjernet.
Der er tilføjet ny § 15 vedr. krav om registrering af virksomheder, som vil være omfattet af den nye dyrevelfærdsordning. Denne § træder dog først i kraft 1. april 2017.
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I § 36 er det præciseret, at ophør af fødevare- eller fødevarekontaktmaterialevirksomheder skal anmeldes til Fødevarestyrelsen.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017 med undtagelse af § 15 som anført
ovenfor. Bekendtgørelse nr. 1159 af 9. september ophæves.

Danmark

e-mærkning af færdigpakkede fødevarer, ændring
Erhvervsministeriet har udsendt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede fødevarer nr. 1493 af 6. december
2016.
Ændringen betyder, at den måletekniske kontrol også kan udføres af laboratorier, som
ikke er særligt bemyndigelse hertil af Sikkerhedsstyrelsen.
De virksomheder, der ønsker at anvende e-mærket skal indgive anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om det valgte laboratorium
og en liste over alle de e-mærkede produkter.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.

Danmark

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, ny
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af
animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EUretsakter nr. 1570 12. december 2016.
Ændringer til veterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarer vil blive omtalt på nedenstående link. Fødevarestyrelsen arbejder på en opdatering vedr. denne bekendtgørelse.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx
Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. december 2016, og samtidig blev Bekendtgørelse
nr. 1660 af 11. december 2015 med samme navn ophævet.

Danmark

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater, ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1528 af 9. december 2016 om
fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater.
Bekendtgørelsen er udvidet med afsnit om ”Fødevarevirksomheder med certificeret
kvalitetsstyringssystem” § 5-7 (3-partscertificering) og ”Kæder på fødevareområdet”
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§ 8-12 (kædekontrol). Afsnittene beskriver muligheden for hhv., at få nedsat sine kontrolbesøg eller få omlagt dele af kontrollen til kædens hovedkontor, som har ansvaret
for relevante dele af fødevarelovgivningen.
Begge ordninger er frivillige og tilmelding kan foregå på en digital blanket, som kan
findes på virk.dk. Begge ordninger og tilmelding er beskrevet på FVST hjemmeside.
Se nedenstående to link til hjemmesiden:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrol_af_3_partscerti
ficerede_virksomheder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrol_af_kaedevirkso
mheder.aspx
Af linket for 3-partscertificering fremgår det, at tilmeldingssystemet her ikke fungerer
før medio januar 2017, men der kan sendes en mail på adresse, som fremgår af
ovenstående link vedr. 3-partscertificering.
Herudover er bekendtgørelsens bilag 1-8 vedr. standardfrekvenser opdateret i henhold til FVST nye kontrolkoncept med aktivitetsbaseret risikovurdering, samt mulighederne for nedsat kontrolfrekvens ved ordningen omkring 3-partscertificering samt elitevirksomhed. Af bilag 3 ses, at standardkontrolfrekvensen for ”særlige højrisikovirksomheder” nu er 4 mod tidligere 5. Frekvensen for ”høj risikovirksomheder” er nu 2
mod tidligere 3. Den nedsatte frekvenser bruges delvis som prioriteret kontrol.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017, hvor bekendtgørelse nr. 1004 af 17.
september 2014 med samme navn ophæves.

Danmark

Vejledning om kædekontrol
FVST har lagt en vejledning om kædekontrol på deres hjemmeside. Ordningen træder
som beskrevet ovenfor i kraft 1. januar 2017.
Vejledningen giver bl.a. eksempler på aktiviteter, som kædehovedkontoret kan have
ansvaret for samt beskriver kædekoordinatorens opgave og kontrollen i kædehovedkontor og kædevirksomhed.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Vejledning
%20om%20kædekontrol.pdf

Danmark

Vejledning om næringsdeklaration
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 10293 af 16. december 2016 om næringsdeklaration.
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Vejledningen er primært opdateret som følge af, at vejledningen er blevet digitaliseret,
hvilket har krævet ændring i opsætning af afsnit m.m. I den forbindelse er der også foretaget en række sproglige ændringer uden indholdsmæssig betydning. Af relevante
ændringer kan nævnes.
I afsnit 2 vedr. undtagelser for næringsdeklaration er det i punkt 4 tilføjet, at for krydderurter, krydderier eller blandinger heraf skal der ske næringsdeklaration, hvis der er
tilsat stoffer, der ændrer produktets næringsværdi (f.eks. sukker).
I afsnit 3.1 er det præciseret, at samme synsfelt kan være på to sammenstødende
flader eller ved en mindre drejning for runde pakninger.
I afsnit 5.2 er oversigten over muligheder for angivelse af næringsværdi pr. portion
alene, udvidet hvad angår vilkår for angivelse af oplysninger pr. 100 g/ml.
I bilag 8 er foretaget 2 opdateringer vedr. analysemetoder for vitamin B6 og mineraler.
Kravet om obligatorisk næringsdeklaration er trådt i kraft 13. december 2016, men
fødevarer, som er markedsført eller mærket inden 13. december 2016 og som derfor
ikke har påført næringsdeklaration, må markedsføres, indtil lagrene er opbrugte.
Den digitale vejledning kan findes på FVST hjemmeside, hvor der også er link til pdfudgave:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/naeringsdeklarationsvej
ledning/Sider/default.aspx
Vejledning nr. 9697 af 7. juli 2016 om næringsdeklaration ophæves.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 15. december 2016 er der i kapitel 5.4 om ”Forberede, udføre og
afslutte kontrolbesøg” indsat et nyt afsnit om ”Administrativ kontrol via Skype”. Det
handler om, at kontrollen i kontorvirksomheder, hvor ejeren er bosat uden for Danmark, kan gennemføres som anmeldt kontrolbesøg via Skype, hvis
-

Virksomheden ikke har fysiske fødevareaktiviteter i Danmark og

-

Der udelukkende skal foretages dokumentkontrol

Med opdateringen 16. december 2016 er appendix 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
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Q&A til fødevareinformationsforordning 1169/2011- del II
Kommissionen har offentliggjort del II af Q&A til fødevareinformationsforordning
1169/2011.
http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_qanda_applic
ation_reg1169-2011-pt2_en.pdf
Der er Q&A’s til de generelle mærkningskrav f.eks. fontstørrelse og til næringsdeklaration.
Særligt for kød kan nævnes, at der i nr. 3.9 spørges, om det er tilladt at angive indhold
af et enkelt næringsstof på forsiden af pakningen, f.eks. % fedt (der ikke lever op til
kravene om anprisning). Ifølge svaret er det kun tilladt i de tilfælde, hvor der er krav
om det i henhold til andre mærkningskrav.
Der er stadig ikke fortolkninger i forhold til de særlige krav til mærkning af kød og
kødprodukter i forordningens annex IV. Det er ikke umiddelbart forventningen, at der
bliver udarbejdet flere Q&A’s. Kommissionens mærkningsarbejdsgruppe har drøftet
en række andre spørgsmål, men har ikke opnået enighed om svarene, hvilket Kommissionen mener, er en forudsætning for at offentliggøre fortolkningerne.
Der er tidligere udsendt en Q&A del I som fortolkningsbidrag til forordningen.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_qanda_appli
cation_reg1169-2011_da.pdf

Mulige nye lovinitiativer
Forslag til ny EU-Kontrolforordning – nu udestår alene Parlamentets formelle godkendelse
På ministerrådsmødet den 19. december 2016 er der sat punktum for tre års forhandlinger mellem medlemsstaterne
om en ny kontrolforordning, som fastlægger de nærmere principper og procedurer for kontrol med planter, dyr, foder
og fødevarer. Der udestår alene en afstemning på Plenarforsamlingen i Parlamentet forinden forslaget er igennem
lovgivningssystemet i EU, og det forventes, at forslaget går glat igennem og kan vedtages og træde i kraft til marts
2017.
De nye regler finder anvendelse tidligst i 2019, idet der er fastsat forskellige anvendelsestidspunkter for dele af forordningen i forslagets artikel 167. Det skal særligt bemærkes, at der inden 2019 skal udarbejdes supplerende lovgivning
på en lang række områder, herunder om kontrol med animalsk fødevareproduktion.
Fødevarestyrelsen har på møde om kontrolforordningen i november 2016 inviteret til en nærmere dialog om indholdet
af den supplerende lovgivning, og L&F har indledningsvist peget på netop kontrollen med animalsk produktion
(853/2004 og 854/2004 samt på reglerne i restkoncentrationsdirektivet fra 1996). Drøftelserne med styrelsen forventes
intensiveret hen over foråret 2017.
Der er gode muligheder for at byde ind med emner og områder, som herudover kan/skal drøftes med styrelsen. L&F
initierer en opsamling af relevante emner primo 2017.
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