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Ny Lovgivning
Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 13. januar 2016 er der ændret i kapitel 13 ”Forvaltning og sagsopfølgning”. I punkt 13.3.6 ”Opfølgning og gebyr” er der ændret i første afsnit. Tidligere
stod der, at Fødevarestyrelsen skulle sandsynliggøre, at afgørelser var sendt afsted
ved at bruge et anerkendt postfirma eller ved at sende brevet som rekommanderet
post. Dette er ændret til, at det skal kunne dokumenteres, at brevet er håndteret efter
retningslinjerne for digital post m.v.
Derudover er der er mange steder tilføjet noget om foder.
Kontrolvejledningen kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx

Danmark

Lov om ændring af lov om fødevarer
Lov nr. 1882 af 29. december 2015 om ændring af lov om fødevarer ændrer i §45
vedrørende finansiering af Fødevarestyrelsens kontrolkampagner, hvor der opkræves
467 kroner årligt, dog 404 kroner for 2016. Ligeledes indføres mulighed for at Ministeren kan fastsætte regler om rekvireret vejledning i § 56c. Disse ændringer trådte i kraft
1. januar 2016.
Ovenstående ændringer er indskrevet i Bekendtgørelse af lov om fødevarer nr. 43 af
12. januar 2016, som også trådte i kraft 1. januar 2016.
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Bekendtgørelse om fødevarehygiejne
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 19 af 7. januar 2016 om fødevarehygiejne. Bekendtgørelsen er sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli
2008 og de bekendtgørelser, som er udgivet siden 2008. Der er derfor ikke tale om
ændrede krav.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. januar 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 32 er dateret 28. januar 2016. De stoffer, som
er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 32:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

Mulige nye lovinitiativer
Forhåndsgodkendelse på fødevareområdet
Med vedtagelsen af fødevareforlig 3 sidste år blev det også vedtaget, at ”der igangsættes et pilotprojekt, som skal
tilbyde virksomheder mulighed for forhåndsgodkendelse af indretningen af fødevarevirksomheder.”
På trods af, at forhåndsgodkendelse således i udgangspunktet alene angår indretningen af fødevarevirksomheder, har
ministeren lagt op til en særdeles bred anvendelse. Det er således forudsat, at en ordning også omfatter forhåndsgodkendelse af mærkning og anprisninger, af fødevarekontaktmateriale og af producenternes risikoanalyse og egenkontrol. Ordningen vil være gebyrfinansieret (!) og det forventes til en pris af 652 kr. pr. påbegyndt time.
Et bekendtgørelsesudkast har været sendt i høring med frist den 7. februar 2016. L&F er tilfredse med muligheden for
at kunne forhåndsgodkende indretningsmæssige forhold – og peger specifikt på, at hverken mærkning eller FKM omfattes af ordningen.

Stalddørspakken
I fødevareforligsteksten står også, at ”reglerne for gårdssalg skal vurderes og lempes under hensyntagen til
fødevaresikkerheden, og hvor det er hensigtsmæssigt.”
L&F har således på ny modtaget et udkast til ændring af hygiejnebekendtgørelsen samt tilknyttede bekendtgørelser,
idet en høringsrunde er iværksat forinden udkastet sendes til notifikation i EU. Der er høringsfrist den 23. februar 2016
og en notifikation betyder, at reglerne først kan træde i kraft senere på året (hhv. tre eller seks måneder efter, at den
modtages i EU-Kommissionen). Foruden lempeligere regler for salg af fødevarer på gården, er der lagt op til, at salg
fra lokale fødevareproducenter også kan finde sted fra lokale detailvirksomheder.
Det kan oplyses, at Fødevarestyrelsen sendte et udkast til reviderede regler for stalddørssalg i høring tilbage i sommeren 2015, men udkastet blev udfordret af L&F (og andre) bl.a. på en yderst mangelfuld risikovurdering og siden har
styrelsen (og DTU) arbejdet videre med sagen.

LOVGIVNINGS-NYT
Side 3 af 3

11. februar 2016

Ministeren har (allerede) været ude og oplyse, at initiativet betyder, at danskerne får bedre mulighed for at købe lokale
varer direkte fra småproducenter. Initiativet kan nærlæses på
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/stalddoerspakke-giver-flere-lokale-foedevarer/

Fødevarestyrelsens kampagnekontrol 2016
Den foreløbige kampagneplan for fødevareområdet i 2016 ligger nu på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Kontrolkampagnerne vil blive drøftet på det førstkommende møde i styrelsens Dialogforum for Kontrol på fredag den
12. februar 2016. Af relevante kampagner kan nævnes:





Ernæringsanprisninger vedrørende fedt, energi og sukker
Import og samhandel af fødevarer
Mærknings- og vildledningskampagne
Oplysning om allergener

Kampagneaktiviteterne kan nærlæses på
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner-2016/Sider/default.aspx

