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Vejledning om fødevarekædeoplysninger
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9072 af 19. februar 2018 om fødevarekædeoplysninger. Vejledningen erstatter den nuværende vejledning med nr. 9503 af
19. september 2013.
Vejledning om fødevarekædeoplysninger er hovedsageligt opdateret med det formål
at øge brugervenligheden. Dette er blandt andet sket ved at besætningsejerens, slagteriets og embedsdyrlægernes ansvar er beskrevet mere detaljeret end i den forrige
vejledning.
Desuden er der indsat et afsnit om dyrlægers ansvar i veterinærkontrollen.
Endelig er den erklæring, der kan bruges til afgivelse af fødevarekædeoplysninger,
oversat til tysk og engelsk.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 23. januar 2018 er der opdatering af
- appendiks 1 i bilag 11 (flere underbilag)
- i bilag 11c om dokumentation af kontrol på veterinærområdet er der opdatering af
punkt 3 og 6.
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.
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Kontrolkampagner 2018
Fødevarestyrelsen har offentliggjort dele af deres kontrolkampagne for 2018 på
hjemmesiden.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/def
ault.aspx

Der er nuværende igangsat to kampagner på fødevareområdet:
-

Fødevarekontaktmaterialer - februar til september 2018

-

Fødevaretilsætningsstoffer i færdigpakkede fødevarer fra tredjelande – februar til
september 2018

-

Instruktion af medarbejdere i fødevarevirksomheder – marts til november 2018

Mere detaljerede oplysninger om kampagnerne kan ses på ovenstående link. Her vil
også komme oplysninger om øvrigt planlagt kampagner.

EU

Nye regler for bisphenol A (BPA)
Kommissionen har udsendt forordning (EU) 2018/213 af 12. februar 2018 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med
fødevarer og om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår anvendelsen af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer.
Fra 6. september 2018 skal det kunne dokumenteres, at grænseværdien på 0,05
mg BPA pr kg fødevare er overholdt. Der skal være overensstemmelseserklæring for
lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer og for f.eks.
den lakerede dåse, alt efter hvor man er i kæden. Kravet om overensstemmelseserklæring for lakker bliver således et EU krav, hvor det indtil nu har været for de lande
(fx DK), som kræver overensstemmelseserklæring for alle typer FKM.
Det er med de nye EU regler samtidig indført et forbud mod BPA i produkter til børn
under 3 år, som er tilsvarende det danske forbud vi har haft siden 2010.

Link til forordning:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0213&from=DA

