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Ny Lovgivning
Danmark

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse om nr. 1404 af 29. november 2018
om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder.
Af relevante ændringer kan nævnes:
Bekendtgørelsen er ændret i §15 som følge af, at dyrevelfærdsmærket nu foruden
kød fra svin også omfatter kød fra fjerkræ. Bekendtgørelsen dækker derfor aktiviteten
slagtning af dyr og markedsføring af kød mærket efter den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning.
Bekendtgørelsen har fået ny §18 og §19 som giver detailvirksomheder lov til at levere
hhv. animalske og ikke-animalske fødevarer til engrosvirksomheder uden at miste status af detailvirksomhed. Dette sker efter den såkaldte oplagringsregel. Denne ændring
har vi tidligere omtalt i Lovgivnings-Nyt nr. 7, 2018.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2019 og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1428 af 5. december 2017 af samme navn.

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. 1468 af 6. december 2018.
Blandt ændringerne er, at ordet ”parti” konsekvent er ændret til ”sending”.
På overskriftsniveau er der følgende ændringer:
Kapitel 5. Bulgarien: nyt afsnit om afrikansk svinepest.
Kapitel 29. Indien: afsnit om pesticider udgået.
Kapitel 33. Nyt afsnit om restkoncentrationer af pesticider.
Kapitel 37. Nyt afsnit om overgangsbestemmelser.

LOVGIVNINGS-NYT
Side 2 af 3

19. december 2018

Generelt er flere af henvisningerne til EU-regler opdateret. Vedr. f.eks. afrikansk svinepest henvises nu til gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1609 i forbindelse med
Bulgarien, Estland, Italien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Ungarn.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2019, og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1025 af 2. juli 2018 med samme navn.
Ændringer til Restriktionsbekendtgørelsen forventes omtalt på Fødevarestyrelsens
hjemmeside på nedenstående link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,-fødevarer.aspx

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man også læse om Særlige restriktioner for
indførsel af animalske fødevarer på dette link (som dog heller ikke er helt opdateret):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Saelige-restriktioner-for-indforsel-affodevarer.aspx

EU

Planteekstrakter med teknologisk funktion
EU´s Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder er på et møde i efteråret
2018 blevet enige om en fælles holdning til anvendelse af planteekstrakter med teknologisk funktion.
Hvis et planteekstrakt har en teknologisk funktion (f.eks. konserverende, antioxidativ
eller stabilisende) i fødevaren, er der tale om anvendelse af et tilsætningsstof. Dette
betyder, at planteekstraktet skal overholde de krav, der er i tilsætningsstofreglerne
inkl. specifikationerne og skal mærkes som tilsætningsstof i ingredienslisten.
Hvis planteekstraktet har funktion som både smagsgiver og tilsætningsstof, skal det
overholde kravene i tilsætningsstoflovgivningen.
Komitéen har taget emnet op, fordi flere fødevareproducenter anvender ekstrakter
med indholdsstoffer, der kan have en teknologisk funktion eller har et højt indhold af
stoffer, der kan ændres til aktive stoffer enten før eller efter tilsætningen til en fødevare, f.eks. af mikroorganismer.
I forbindelse med et prøveprojekt i 2019 forventer Fødevarestyrelsen at kontrollere
anvendelse af planteekstrakter med indhold af nitrit/nitrat. Indledningsvis forventes
kontrollen ikke at sanktionere, men at vejlede. Der vil være fokus på med hvilket formål, planteekstraktet anvendes. Hvis der ikke er tale om anvendelse af ekstraktet
p.g.a. den teknologiske funktion, forventer Fødevarestyrelsen at se dokumentation for,
at der ikke er en sådan funktion.
Komiteens holdning kan læses i afsnit A.09 på dette link:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/regcom_toxic_20180917_sum.pdf
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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 48 er dateret 6. december 2018. De stoffer,
som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 48:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

