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Ny Lovgivning
Danmark

Indførsel af fødevarer med særlige restriktioner, ny bekendtgørelse
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige
restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter nr.
141, 2016.
Bekendtgørelsen ændres som følge af, at de EU-retsakter, der omhandler importrestriktioner for fødevarer, ændres.
Ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse, der vurderes relevante er
-

Bangladesh, det tidligere kapitel vedr. analyser af krebsdyr er udgået.
Japan, radioaktive stoffer. Der henvises til nye EU bestemmelser.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 26. februar 2016, og samtidig blev bekendtgørelse nr.
979 af 27. august 2015 med samme navn ophævet.
Se evt. yderligere oplysning om ændringerne på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyrestriktionsbekendtgørelse-pr.-26.-februar-2016.aspx
Danmark

Møde i samarbejdsforum om fødevarekontaktmaterialer
Fødevarestyrelsen har afholdt møde med brancherne i samarbejdsforum om fødevarekontaktmaterialer 3. marts 2016. Følgende oplysninger af relevans blev nævnt.
Seneste nyt om bisphenol A:
I EU er man ved at se på en ny lavere grænseværdi for bisphenol A i plast og lakker.
Forslaget forventes sat til afstemning i 2. kvartal 2016. Fødevarestyrelsen forventer, at
forslaget sendes i høring inden Danmark skal stemme om forslaget. Grænsen på BPA
foreslås sænket fra 600 µg /kg til 50 µg / kg. Fødevarestyrelsen fortsætter samarbejdet med erhvervet angående udfasning af bisphenol A, også selvom EU-forslaget
vedtages.
Fødevarestyrelsen omtalte et projekt fra 2014, hvor resultaterne er ved at blive færdigbearbejdet. For danske metaldåser var der ingen overskridelse af den gældende
grænse. Det ser fornuftigt ud, dog var der i dåser fra Spanien (blæksprutter og tun på
dåse) enkelte fund over grænseværdien.
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I næste bisphenol A-projekt i 2016 vil FVST se på plast og måle bisphenol A i fødevarer. Fokus vil være på kødprøver,fordi nogle franske undersøgelser har vist fund af
bisphenol A i råt kød.
Fluorerede stoffer:
I Danmark blev der i efteråret 2015 fastsat en vejledende grænse for det totale indhold af organisk fluor på 0,35 µg/dm² papir. Fluorerede stoffer nedbrydes ikke, men
ophobes. Derfor er der en vis ”baggrundsforurening”. Den danske grænseværdi blev
sat ud fra teoretiske beregninger og således, at den kan overholdes, såfremt der ikke
har været anvendt fluorerede stoffer til behandling af materialet.
Fødevarestyrelsen har efterfølgende analyseret en række produkter. Analyseresultaterne er endnu ikke offentliggjort – men det har vist sig, at indholdet af totalt organisk
fluor i alle de analyserede prøver ligger over den danske vejledende grænseværdi.
Dette skyldes at baggrundsniveauet er større end forudsat i de teoretiske beregninger
som DTU foretog i 2015.
Fødevarestyrelsen medgav, at det er uheldigt, at der er fastsat en vejledende grænseværdi på 0,35 µg/dm² papir – som nu har vist sig at være sat for lavt.
Fødevarestyrelsen er ved at undersøge, hvad de kan gøre i forhold til den danske vejledende grænse for fluorerede stoffer. DTU skal nu revurdere disse beregninger – på
baggrund af, at baggrundsniveauet i praksis er højere end forudsat.
Fødevarestyrelsen anbefaler stadig, at fluorerede stoffer ikke anvendes, og at det vigtigste er at indhente dokumentationen for at fluorerede stoffer ikke anvendes.

Danmark

Rettelse til vejledning om næringsdeklaration
Fødevarestyrelsen udsendte i august 2015 et udkast til revideret vejledning om næringsdeklaration. Fødevarestyrelsen er dog blevet forsinket med færdiggørelsen af vejledningen og gør i den forbindelse opmærksom på 2 fejl i den nuværende vejledning,
som virksomhederne bør være opmærksom på.
Afsnit 6.2 Fedt
Afsnit 6.2. vedrørende glycerol rettes til:
”Glycerol i fri form (E 422) er ikke omfattet af definitionen af fedt, men er et polyol, jf.
definitionen på polyoler i bilag 1 i fødevareinformationsforordningen.”

Afsnit 7.2.1 Kan deklarationen angives pr. portion/forbrugsenhed alene?
Afsnit 7.2.1. rettes, så det tydeligt fremgår, at det for ikke-færdigpakkede fødevarer
alene er den forkortede version af næringsdeklarationen, der kan angives pr. portion/forbrugsenhed alene. 2. og 3. afsnit i 7.2.1. rettes derfor til:
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”I visse tilfælde er det dog muligt at deklarere pr. portion eller forbrugsenhed alene.
Dette gælder ved frivillig gentagelse af næringsdeklarationen i det primære synsfelt
(beskrevet i afsnit 9) og ved anvendelse af den forkortede version ved frivillig næringsdeklaration af ikke-færdigpakkede fødevarer (beskrevet i afsnit 10.1).
Ved gentagelse af næringsdeklarationen i det primære synsfelt for færdigpakkede fødevarer vil oplysninger pr. 100 g eller 100 ml kunne findes andet sted på pakningen.
For ikke-færdigpakkede fødevarer derimod vil dette ikke altid være tilfældet. Næringsdeklarationsoplysninger, der frivilligt angives som den forkortede version på ikkefærdigpakkede fødevarer (jf. artikel 30, stk. 5 i fødevareinformationsforordningen), fx
på en sandwich eller et måltid, der er indpakket for at blive solgt direkte til kunden, kan
gives for hele sandwichen eller måltidet (som en portion) uanset vægt.
Frivillig angivelse af den fulde næringsdeklaration (dvs. angivelse af energiværdi og
mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt) på ikkefærdigpakkede fødevarer kan ikke deklareres pr. portion/forbrugsenhed alene. Denne
information kan dog gives som supplement til deklarationen pr. 100 g/100 ml.”
I oversigten over muligheder for angivelse pr. portion alene, i 1. kolonne (Situation), 2.
række, rettes tekst til:
”Ved angivelse af den forkortede version af næringsdeklarationen (energi eller energi,
fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt) af ikke-færdigpakkede fødevarer (se afsnit
10.1).”

EU

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, ændring bl.a gelatine og kollagen
Kommissionen har udsendt forordning 2016/355 af 11. marts 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår
specifikke krav vedrørende gelatine, kollagen og højt forarbejdede animalske produkter til konsum.
Blandt ændringerne kan nævnes:
-

lempeligere vilkår for behandlede råvarer, der kan anvendes til produktion af gelatine og kollagen

-

kollagens produktionsproces

-

nyt afsnit om højt forarbejdet chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede
bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer

Forordningen kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0355&rid=1

EU

Aromastoffer, fjernelse af nogle fra EU-listen
Kommissionen har udsendt forordning (EU) 2016/178 af 10. februar 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.
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I bilag I, del A i forordning 1334/2008 udgår 5 aromastoffer:
vetiverol (FL-nr. 02.214),
vetiverylacetat (FL-nr. 09.821),
methyl-2-mercaptopropionat (FL-nr. 12.266),
2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL-nr. 14.079)
2-propionylpyrrolin, 1 %-opløsning i vegetabilsk olie-triglycerider (FL-nr. 14.168)
Fødevarer, der indeholder aromastofferne, og som er lovligt markedsført eller mærket
inden 2. september 2016 kan markedsføres indtil »bedst før«-datoen eller den sidste
anvendelsesdato.
Forordningen kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0178&rid=1

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 33 er dateret 3. marts 2016. De stoffer, som
er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 33:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

Mulige nye lovinitiativer
Kædekontrol
Foder- og fødevarevirksomheder kan fra den 1. januar 2017 modtage såkaldt kædekontrol, hvor Fødevarestyrelsen
kontrollerer overholdelse af dele af lovgivningen hos den enkelte kædes hovedkontor. Det kan være f.eks. egenkontrolprogrammet, mærkning, risikoanalyse, FKM mv., i det omfang, at beslutninger herom og ansvaret for de pågældende områder træffes/ligger i hovedkontoret. Kædekontrollen er oprindeligt drøftet i relation til detailvirksomhedernes
kæder, og terminologien er flyttet med, men kædekontrol er naturligvis relevant også på engrosområdet. Og er en del
af fødevareforlig 3, som nu skal gennemføres.
Kædekontrollen er en frivillig ordning, og Fødevarestyrelsen anmoder nu om, at virksomheder, som kunne være interesseret i ordningen, tilkendegiver deres interesse herfor. Styrelsen har således i brev til virksomhedsejeren anmodet
om interessetilkendegivelser SENEST den 1. april 2016. Tilkendegivelsen skal gives via Fødevarestyrelsens hjemmeside via nedenstående link under punktet. ”Er du interesseret i, at din kæde kommer med i kædekontrolordningen?”
Det er værd at bemærke, at styrelsen opererer med en minimumsgrænse i forhold til hvornår en kæde kan modtage
kædekontrol. For engrosvirksomheder ligger grænsen på 5 eller flere virksomheder på forskellige adresser i kæden.
Dog er der en undtagelse fra minimumsgrænsen, som afhænger af frekvensen for det samlede antal kontroller.
Læs mere om kædekontrollen her:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrol_af_kaedevirksomheder.aspx
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Tredjepartscertificering
DI Fødevarer og L&F er inviteret til møde i Fødevarestyrelsen om tredjepartscertificering den 4. april 2016. Tredjepartscertificering er, som kædekontrol, et element i fødevareforlig 3, og styrelsen ønsker at drøfte deres ideer til, hvordan man kan gribe forholdet an. Af forligsteksten fremgår, at ”resultater fra 3. partscertificeringer, dvs. resultater fra
eksterne certificeringsorganers kontrol af virksomhedens egne certificerede kvalitetsstyringssystemer, skal udnyttes
endnu bedre som led i en effektbaseret kontrol.”

