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Eksportbekendtgørelsen
Fødevarestyrelsen har udstedt en ny eksportbekendtgørelse nr. 554 af 29. maj 2017.
Bekendtgørelsen kan findes på
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191293.
Bekendtgørelsen omfatter fremadrettet både eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. Der er enkelte nye eller ændrede definitioner (f.eks. ledsagedokument
og indenrigserklæring), og virksomhedens ansvar i forhold til, at eksporten overholder
betingelserne for eksport, er understreget.
Bilag 1 vedr. godkendelse til eksport er ændret i struktur og hvad angår lande og produkter med krav om særlig godkendelse. Der er nu et generelt afsnit vedr. ansøgningsprocedurer, godkendelsesproces mm.
Bilag 3 om eksport til Japan omfatter ud over svinekød også fjerkræ- og oksekød
samt produkter heraf.
I bilag 4 om eksport til Kina er tilføjet særlige betingelser for varmebehandlede svinekødsprodukter.
Bilag 6 vedr. USA indeholder ændringer i kapitel 2 vedr. denaturering af døde dyr,
hvor der ikke længere kræves dokumentation for leverandørens navn og adresse,
men blot identifikation af leverandøren (f.eks. CHR-nummer). Der er indsat ny tekst i
kapitel 11 vedr. mærkning af ikke-varmebehandlet tilberedt kød og ikkevarmebehandlede kødprodukter. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel 13 vedr. adskillelse og identifikation af svin fra kontrollerede og ikke-kontrollerede opstaldningsforhold.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2017 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr.
722 af 26. maj 2015 om eksport af fødevarer.
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Certifikatbekendtgørelsen
FVST har udstedt en ny certifikatbekendtgørelse nr. 555 af 29. maj 2017. Bekendtgørelsen kan findes på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191385.
Bekendtgørelsen omfatter nu certifikater for fødevarer, foder, animalske biprodukter
og produkter heraf, fødevarekontaktmaterialer, levende dyr og avlsmateriale.
Reglerne om egenkontrol i forhold til certifikater er overført fra eksportbekendtgørelsen til certifikatbekendtgørelsen § 9, og det er blevet understreget, at der skal være
skriftlige procedurer.
I forbindelse med udstedelse af erstatningscertifikater er der i stk. 5 indført en mulighed for under visse betingelser at opsplitte det oprindelige parti, så der kan udstedes
erstatningscertifikat(er) for et eller flere delpartier.
Teksten i bekendtgørelsen er flere steder strammet lidt op i forhold til tidligere.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2017. Bekendtgørelse nr. 121 af 12. februar
2007 ophæves.

Danmark

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter
samt foder – ny
FVST har udsendt bekendtgørelse nr. 556 af 29. maj 2017 om eksport af animalske
biprodukter og heraf afledte produkter samt foder. Denne er kort efter blevet erstattet
af bekendtgørelse nr. 726 af 8. juni 2017, hvor en enkelt § er tilføjet under straffebestemmerne og en rettelse i bilag 1 under Kina og foder til selskabsdyr.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191920
Bekendtgørelsen indeholder krav til eksporterende foder- og animalske biproduktvirksomheder, herunder krav om egenkontrol og specifikke krav fra tredjelande.
Der er ikke tale om nye regler, men en gengivelse af gældende eksportregler på foder- og biproduktområdet, som ikke tidligere har været nedskrevet i lov eller bekendtgørelse. Hidtil har fødevareeksportbekendtgørelsen være brugt som udgangspunkt for
myndighedsudøvelse på området.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2017.
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Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 16. maj er der kommet et nyt bilag 8: Håndtering af sager i veterinærkontrollen, hvor aflivning vurderes nødvendig.
Med opdateringen 29. maj er der kommet et opdateret appendiks 1 til Bilag 11 d
om Vejledning om dokumentation og kontrol på foderområdet.
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Kontrolvejledning.aspx

EU

Fødevaretilsætningsstoffer, ændringer
Der er kommet flere ændringer til bilag II, fødevarekategori 08 Kød, i forordning
1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer.
-

I forordning 2017/839 gives tilladelse til at anvende nitritter til en traditionel polsk
kødtilberedning »golonka peklowana«, som er tilføjet i bilag II, del E, fødevarekategori 08.2 Tilberedt kød, under E 249-250.

-

I forordning 2017/871 gives tilladelse til at anvende phosphater i de tjekkiske kødtilberedninger: Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása og Syrová klobása.
De er tilføjet i bilag II, del E, fødevarekategori 08.2 Tilberedt kød, under E338452.

-

I forordning 2017/874 gives tilladelse til at anvende butan (E 943a), isobutan (E
943b) og propan (E 944) som drivgasser i farvestofpræparater. De er tilføjet i bilag III, del 2, og må bruges i farvestofpræparater i gruppe II og gruppe III som defineret i del C i bilag (kun til erhvervsmæssig brug).

En konsolideret udgave af forordning 1333/2008, hvor de nævnte forordninger er indarbejdet, kan ses på nedenstående link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R133320170612&qid=1498115371884&from=DA

EU

Bisphenol A - hormonforstyrrende
Bisphenol A (BPA) er fornyligt blevet tilføjet listen af særligt problematiske kemiske
stoffer (kandidatlisten), men efter fransk forslag identificerer Det Europæiske Kemikalie Agentur (ECHA) nu yderligere BPA som et stof, der giver anledning til meget stor
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bekymring (a Substance of Very High Concern) på grund af dets hormonforstyrrende
egenskaber, som medfører sandsynlige alvorlige virkninger for menneskers sundhed.
BPA findes bl.a. i epoxylak i konservesdåser, låg mv. samt i visse typer hård plast
(polycarbonat), kassebonner og mange andre steder. Med tilføjelsen af de hormonforstyrrende egenskaber bliver der lagt yderligere pres på industrien i arbejdet med at
finde mindre belastende alternativer.

