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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 22. januar 2018 er kapitel 5, kapitel 13 og bilag 6 opdateret med
nye og skærpede sanktionsmuligheder.
Vi vil bemærke, at vi undrer os over, at kontrolvejledningen er opdateret med disse
punkter, da den nye fødevarelov endnu ikke er kommet.
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.

Danmark

Sante F – audits 2018
På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan programmet for besøg af Sante F (tidligere
Food and Veterinary Office (FVO)) ses.
I 2018 vil der være følgende audits:

•

Beskyttede geografiske betegnelser (BOB: ”beskyttet oprindelsesbetegnelse”,
BGB: ”beskyttet geografisk betegnelse” og GTS: ”garanteret traditionel specialitet”) 24 - 31 januar 2018

•

Spiseklar fødevarer (Ready-to-eat-food), juni 2018

•

Insekter som foder (Feed use of insects), december 2018

Yderligere forklaring på de forskellige typer af besøg, som Sante F kan aflægge et
medlemsland, kan findes på nedenstående link, hvor ovenstående oplysninger også
fremgår.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sante-F-audits.aspx
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Fødevaretilsætningsstoffer, ændringer
Der er kommet flere ændringer til bilag II i forordning 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer.
-

Fosfater tillades i kebab
I forordning 2018/74 udvides tilladelsen til at bruge fosfater i fødevarekategori
08.2 Tilberedt kød, til også at omfatte: ”frosne lodrette roterende kødspyd af fåre-,
lamme-, kalve- eller oksekød, der er behandlet med flydende krydring, eller af
fjerkrækød, der er behandlet med eller uden flydende krydring anvendt alene eller
i kombination og herudover hakket eller udformet til at blive stegt af en fødevarevirksomhedsleder”.
Forordningen træder i kraft 6. februar 2018

-

Calciumsorbat E 203 udgår
Af forordning 2018/98 fremgår det, at calciumsorbat E 203 udgår af EU-listen
over godkendte fødevaretilsætningsstoffer. Calciumsorbat udgår, da der ved
genevalueringen af stoffet ikke er leveret data vedrørende dets genotoksicitet.
Calciumsorbat har indtil nu været tilladt i en lang række fødevarekategorier, herunder 08.3.1 ikke-varmebehandlede kødprodukter, 08.3.2 varmebehandlede
kødprodukter, 08.3.3 Tarme samt overtræk og pynt til kød og 10.2 forarbejdede
æg og ægprodukter.
Forordningen anvendes fra 12. august 2018.

Link til 2018/74:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0074&from=DA

Link til 2018/98:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0098&from=DA

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 45 er dateret 19. januar 2018. De stoffer, som
er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 45:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
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Mulige nye lovinitiativer
Nye muligheder i sigte for at anvende Nøglehullet
Fødevarestyrelsen er på vej med en ændring af Nøglehulsbekendtgørelsen, og med ændringen indføres en mulighed
for at anvende Nøglehulsmærket i markedsføringen af alle 33 produktkategorier, når produkterne udbydes ikkefærdigpakket.
Det giver umiddelbart mulighed for markedsføring af fx uindpakkede supper, sandwich, salater, kød- og fiskepålæg
m.m. med Nøglehullet.
I forvejen kan uforarbejdede grøntsager m.m., frugt og bær, brød, knækbrød, ost bortset fra frisk ost, vegetabilske
alternativer til ost, fiskevarer og uforarbejdet kød markedsføres ikke-færdigpakket.
Virksomheder, der ønsker at anvende de nye muligheder, skal på anmodning kunne give oplysninger om baggrunden
for, at produktet mærkes med Nøglehullet, dvs. give oplysninger om indhold af de næringsstoffer og ingredienser i
produktet, der er fastsat kriterier for og krav til i bekendtgørelsen.
Det fremgår af mærkningsforordningen (1169/2011) (og bekendtgørelsen), at ikke-færdigpakkede fødevarer omfatter
fødevarer helt uden indpakning og fødevarer, der pakkes på salgsstedet på anmodning af forbrugeren eller er færdigpakket med henblik på direkte salg.
Bekendtgørelsen er i høring frem til den 13. marts 2018.

