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Ny Lovgivning
Danmark

Nationale regler for tilsætning af nitrit – forlængelse
EU har endnu en gang forlænget Danmarks tilladelse til at opretholde nationale bestemmelser for tilsætning af nitrit, som er strengere end bestemmelserne i forordning
1333/2008.
Tilladelsen fremgår af Kommissionens afgørelse (EU) 2018/702 af 8. maj 2018 om de
nationale bestemmelser om tilsætning af nitrit til visse kødprodukter, som Danmark
har givet meddelelse om.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0702&rid=1
De danske regler fremgår af bekendtgørelse nr. 1044 af 4. september 2015 om tilsætningsstoffer m.v. til fødevarer.
Tilladelsen udløber 8. maj 2021.

Danmark

Lov om ændring af lov om fødevarer
Miljø- og fødevareministeriet har udsendt lov nr. 465 af 14. maj 2018 om ændring af
lov om fødevarer. Ændringerne gør det muligt for Fødevarestyrelsen at sætte ekstra
hårdt ind overfor en hård kerne af fødevarevirksomheder, der er uimodtagelige over
for råd, vejledning og sanktioner.
De væsentligste ændringer er:
-

§52 stk. 4 giver mulighed for at pålægge virksomheden daglige tvangsbøder, hvis
en virksomhed, som har fået anmærkninger ved mindst 3 af de senest 4 forudgående kontrolbesøg, ikke efterkommer et meddelt påbud eller forbud.

-

§52b giver mulighed for, at den fortsatte drift af en virksomhed, forbydes i indtil 6
måneder, såfremt fødevarelovgivningen er overtrådt gentagne gange på en sådan måde, at det vurderes, at virksomheden ikke bliver drevet i overensstemmelse med fødevarelovgivningen.
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I bemærkningerne til lovforslaget er det nævnt, at det ikke er hensigten at disse muligheder skal anvendes på virksomheder, som har permanent veterinærkontrol. Vi forventer derfor ikke at slagterier, som har permanent kontrol vil blive omfattet af denne
skærpelse.
Loven træder i kraft 1. juli 2018.

Danmark

Opdateret og digitaliseret vejledning om mærkning

Fødevarestyrelsen har udsendt en ny digital vejledning om mærkning af fødevarer, maj 2018. Den har ikke noget nummer i Retsinformation, men såvel
den digitale udgave, som en pdf-udgave, kan findes på nedenstående link.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejl
edning/Sider/default.aspx
Vejledningen er blevet digitaliseret og er derfor redaktionelt ændret, samtidig
er den blevet opdateret med en række forhold. Af væsentlige ændringer kan
nævnes:
-

Afsnit 4.3: Præcisering af hvilke typer ikke-færdigpakkede fødevarer, der
er undtaget for lotmærkning.

-

Afsnit 6.3.3: Nyt afsnit om frivillig oprindelsesmærkning.

-

Afsnit 9.1. Afsnittet om QUID er bragt i overensstemmelse med EU´s
QUID vejledning, hvad angår mærkning af færdigpakkede fødevarer som
er undtager fra krav om ingrediensliste, men stadig skal mængdeangives,
f.eks. drikkevarer.

-

Afsnit 11.8: Tabellen over negativ tolerance er udvidet med fødevarer
over 10 000 g eller ml.

-

Afsnit 14.9 og 14.10 Afsnittene om holdbarhedsmærkning og indfrysning
af kød er flyttet fra bilag 3 og ind i afsnit 14.

-

Afsnit 18: Afsnittet om allergi er opdateret i henhold til Kommissionens
meddelelse af 13. juli 2017 om oplysning om allergener (nævnt i Lovgivnings-Nyt nr. 6, 2017).

-

Afsnit 18.4: Præcisering af spormærkning af nødder og gluten.

-

Bilag 3: Definitionen af ”oparbejdning” er slettet, da den ikke er fastsat i
lovgivning og ikke længere relevant.

-

Danmark

Bilag 13: Nyt bilag vedr. kostdata til brug for risikovurdering.

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 20/4-2018 er der opdatering af bilag 5: Vejledning om vurdering af
bagatelgrænser på fødevare- og foderområdet.
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Der er bl.a. nedenstående ændringer:
-Nyt eksempel 3 om manglende meddelelse af ejerskifte
-Under mærkning er ordet ”salg” erstattet af ”markedsføring”
-Nyt punkt om mærkning af økologiske fødevarer med Ø-mærket
-Nye punkter om mærkning af foder
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

Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9372 af 28. maj 2018 om ernærings- og
sundhedsanprisninger. Vejledningen erstatter vejledning nr. 9371 af 26. april 2016
med samme navn.
Vejledningen er blevet digitaliseret og der er derfor sket en række redaktionelle ændringer. Herudover er der sket enkelte indholdsmæssige ændringer. Af relevans kan
nævnes:
I afsnit 2.2 (tidligere 3.3) er tilføjet: ”En frivillig mærkning af fedtindhold på hakket kød,
som evt. er undtaget den obligatoriske mærkning, vil heller ikke blive opfattet som en
ernæringsanprisning”.

Danmark

e-mærkning af færdigpakkede varer, ny bekendtgørelse
Sikkerhedsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om e-mærkning af færdigpakkede
varer, nr. 547 af 28. maj 2018.
De nuværende danske regler stiller flere krav end EU-direktiverne. Dette ændres med
den nye bekendtgørelse, så danske virksomheder, der producerer e-mærkede færdigpakkede varer, eller importerer sådanne fra ikke EU- og EØS lande, ikke længere
skal anmeldes hos Sikkerhedsstyrelsen, men kun registreres.
Ifølge EU-direktiverne har virksomheden ansvaret for, at færdigpakningerne opfylder
direktivets krav. Det danske krav om, at virksomheden skal indgå aftale med et laboratorium, der skal gennemføre årlig måleteknisk kontrol bortfalder.
Dokumentation for egenkontrol skal være tilgængelig for Sikkerhedsstyrelsen og opbevares i mindst 5 år.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, dog finder den først anvendelse fra
den 1. juli 2019 for de påfyldningsvirksomheder og importører, som allerede anvender
e-mærkning af deres færdigpakkede varer.
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Anmeldelser om anvendelse af e-mærket fra en påfyldningsvirksomhed eller importør,
som et laboratorie har modtaget inden den 1. juli 2018, men ikke færdigbehandlet,
skal ikke færdigbehandles.
Bekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2008 om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer ophæves.

EU

Angivelse af oprindelsesland eller herkomssted
Ifølge EUs fødevareinformationsforordning (1169/2011) skal en fødevares oprindelsesland eller herkomststed angives, hvis udeladelse heraf kan vildlede forbrugeren.
Dette gælder særligt, hvis mærkningen antyder, at fødevaren kommer fra et andet
land eller sted end den faktiske oprindelse.
Forordningen foreskriver også, at hvis oprindelseslandet eller herkomststedet er anført, og det ikke er det samme som den primære ingrediens’, skal oprindelsen af denne ingrediens angives.
Forordningen fastsætter, at Kommissionen skal udarbejde mere detaljerede bestemmelser om dette, og der er nu udstedt en gennemførelsesforordning 2018/775 af 28.
maj 2018 om regler for anvendelse af artikel 26, stk. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt
angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære
ingrediens i en fødevare.
I forordningen præciseres, at henvisning til oprindelse kan ske ved erklæringer, illustrationer, symboler eller udtryk, der henviser til geografiske steder. Der er dog sædvanlige og generiske navne, hvor dette ikke gælder, som f.eks. wienerpølser og frankfurtere.
For så vidt angår registrerede varemærker, der henviser til et oprindelsesland eller et
herkomststed, vil det blive undersøgt nærmere, om der skal angives oprindelse af den
primære ingrediens. Det er forventningen, at denne undersøgelse fra Kommissionens
side ikke vil ske foreløbig.
Angivelsen af den primære ingrediens’ oprindelsesland eller herkomststed, hvis det
ikke er det samme som fødevarens oprindelsesland eller herkomststed (og altså kun,
hvis dette fremgår af mærkningen) skal henvise til det geografiske område. Som geografisk område accepteres ”EU”, ”ikke-EU” eller ”EU og ikke-EU” samt mere specifikke geografiske angivelser. Der kan i stedet anføres ”(navnet på den primære ingrediens) hidrører ikke fra (fødevarens oprindelsesland eller herkomststed)”.
Forordningen skal anvendes fra 1. april 2020. Fødevarer, der er markedsført eller
mærket inden denne dato, kan markedsføres, indtil eksisterende lagre er opbrugt,
men emballagerne, der ikke er fødevarer i på dette tidspunkt må ikke længere anvendes.
LMJ
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Mulige nye lovinitiativer
Kommissionens forslag til revision af General Food Law
Fokus på øget transparens i EFSA’s risikovurderingerne og forbedret krise kommunikation
Kommissionen offentliggjorde d. 11. april d.å. et forslag til en forordning om åbenhed og bæredygtighed i EFSA’s risikovurderinger og forbedre risikokommunikationen. Forslaget reviderer General Food Law. Kommissionen har fremsat
forslaget på baggrund af EU borgerinitiativet ”Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige
pesticider” samt Kommissionens egen evaluering af fødevareforordningen. Kommissionens hensigt med forslaget er at
skabe mere åbenhed og bæredygtighed i relation til de risikovurderinger som EFSA udfører, samt at sikre klare kommunikationskanaler i krisesituationen, ansporet af den uheldige håndtering af kontamineringen af æg med fipronil.
Kommissionen har ved flere lejligheder understreget, at det udelukkende er disse mindre justeringer relateret til åbenhed og bæredygtighed der er i spil. Hvis forhandlingerne i Rådet og Europa-Parlamentet skulle trække ud, eller gå i en
retning, hvor der ønskes mere omfattende revideringer af forordningen, vil Kommissionen trække forslaget tilbage. Det
er ambitionen af afslutte forhandlingerne med Rådet og Europa-Parlamentet i januar 2019, da der ellers vil være stor
sandsynlighed for, at det kan trække i langdrag pga. Europa-Parlamentsvalget i foråret 2019.
Der er både gode - og lidt mere bekymrende elementer i forslaget. Der lægges bl.a. op til at etablere en føransøgningsprocedure, hvor EFSA tilbyder vejledning til ansøger, der gøres offentligt tilgængelige. Dette er noget der er
blevet efterspurgt i flere år, og det er positivt, der nu tages hånd om dette. Der lægges også op til at øge finansieringen, hvilket understøtter et velfungerende agentur.
Andre elementer vækker mindre begejstring. Med henblik øget transparens er der foreslået krav til, at de data der
indgår i en godkendelsesansøgning til EFSA skal offentliggøres, dog med en undtagelsesmulighed for fortrolige data.
Definitionerne af fortrolige data udestår, og skal etableres ved forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet.
Derudover er der en række justeringer der har til formål at sikre en højere grad af medlemsstatsinddragelse. Dette
omfatter, at alle EU-medlemsstater skal være repræsenteret i EFSA’s bestyrelse, at det fremover bliver medlemsstaternes ansvar at sikre, at eksperter i EFSA’s paneler lever op til krav om uafhængighed og at EFSA’s ekspertpaneler
fremadrettet vil blive sammensat pba. en liste over kandidater, som medlemsstaterne skal indmelde. Der kan være en
vis bekymring for, at disse justeringer kan komme til at kompromittere armslængdeprincippet, og svække EFSA’s uafhængighed og troværdighed.
Hvis forordningen bliver vedtaget, vil der overordnet blive tale om et mere komplekst setup for EFSA’s arbejde. Kommissionen har dog forsikret, og lægger vægt på, at det ikke bør komme til at gå ud over sagsbehandlingstider i EFSA.
EU forslag om begrænsning af engangsplast
EU Kommissionen har den 28. maj fremsat et forslag til direktiv om begrænsning af plastikartikler til engangsbrug.
Formålet er at nedbringe plastikforurening i havene og er målrettet de 10 produkttyper, der i størst antal findes på de
europæiske strande.
Forslaget indebærer – hvis det vedtages i sin nuværende form - forbud mod markedsføring af visse plastartikler (herunder engangsbestik, tallerkener, sugerør, rørepinde), restriktioner for andre typer (for eksempel skal plastiklåg være
konstrueret således, at de sidder fast på beholderen i hele beholderens levetid), samt nationale reduktionsmål for
andre typer engangsplast (f.eks. engangskrus og plastbeholdere til fødevarer).
Forslaget skal nu forhandles i Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Læs mere om forslaget her:
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

