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Vejledning om mikrobiologiske kriterier - nyt nummer i Retsinformation
I Retsinformation ser det ud som om, at der er kommet en opdatering af Vejledning
om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, idet den har fået et nyt nummer og dato.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192666
Fødevarestyrelsen har dog oplyst, at der ikke er tale om en opdatering, men at grunden til, at den har fået et nyt nummer på Retsinformation er, at det gamle link, der blev
henvist til, ikke virkede.
Det er stadig Vejledning nr. 9044 af 27. januar 2015 om mikrobiologiske kriterier for
fødevarer, der er gældende og kan findes på FVST hjemmeside.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 25. september 2017 er bilag 8 opdateret.
Bilag 8 handler om Håndtering af sager i veterinærkontrollen, hvor aflivning vurderes
nødvendig. Ændringen i forhold til maj 2017 er opdatering i sidste afsnit om Registrering / dokumentation.
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Kontrolvejledning
.aspx
Derudover kan man på linket også finde historiske bilag og vejledninger fra 2014,
2015 og 2016
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Mulige nye lovinitiativer
EU strammer reglerne for brug af bisphenol A
EU- Kommissionen har 25. september 2017 besluttet at stramme reglerne markant for brugen af det hormonforstyrrende stof bisphenol A.
Fra næste sommer bliver det i hele EU forbudt at anvende emballager, som afgiver bisphenol A til fødevarer, der er
beregnet til de 0-3 årige. Samtidig bliver grænseværdien for bisphenol A i plast sænket markant og udvides til også at
omfatte afsmitning fra konservesdåser.
Hermed kommer der nogenlunde de samme regler i EU, som nuværende gælder i Danmark.

Jagten på bøvlede regler i fødevarebranchen er gået ind
Meld en bøvlet regel eller praksis til Virksomhedsforum for Enklere Regler inden 31. oktober 2017
Virksomhedsforum for enklere regler udpeger områder, hvor virksomheder oplever byrder og kommer med forslag til
forenklinger til regeringen. Virksomhedsforum har mandat til at stille forslag, som regeringen enten skal gennemføre
eller forklare, hvorfor den ikke vil gennemføre.
Der er aktuelt iværksat et arbejde i regi af Virksomhedsforum, som sætter særskilt fokus på byrder i fødevarebranchen
med deltagelse af DI Fødevarer, Dansk Erhverv, LO (NNF og 3F) samt L&F.
Virksomhedsforum indsamler forslag til regelforenklinger og fjernelse af administrativt bøvl i fødevarebranchen helt
frem til den 30. oktober 2017, og der kan skrives direkte til Virksomhedsforum via følgende link:
https://enklereregler.dk/deltag
Forslagene skal handle om, hvordan administrativt bøvl og bureaukrati kan reduceres og hvordan regler kan forenkles,
så det bliver billigere og lettere for danske virksomheder at leve op til reglerne; der kan fx være tale om oplysnings- og
informationskrav, registreringer og dokumentation, indberetninger, autorisationer men også praksis og gennemførelse
af regler rettet mod fødevarebranchen, som opleves overflødige eller (for) indviklede. Det forventes, at der i processen
vil være fokus på udvalgte områder af relevans for fødevarebranchen fx eksport, produktion og/eller transport.
Der vil blive arbejdet med input fra ”postkassen” på enklereregler.dk, indhentning af input fra medlemsorganisationer,
fra ”skuffen” dvs. forslag, der tidligere er indgivet til forum, som trænger til en opfølgning, samt gennem opsøgende
arbejde gennem interviews.
Såfremt du har et ønske om at medvirke i et interview om bøvlede regler eller praksisser, melde en regel ind til Virksomhedsforum eller ønsker yderligere information om øvelsen kan du kontakte Susanne Kofoed på sko@lf.dk . Du kan
også læse mere om øvelsen her på Virksomhedsforums website: https://enklereregler.dk/nyheder/1181739/5”

