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Ny Lovgivning
Danmark

Mærkningsvejledning – nu i Retsinformation
I sidste udgave af Lovgivnings-nyt omtalte vi en ny digital udgave af mærkningsvejledningen, som kan ses på FVST hjemmeside. Denne vejledning har nu også fået et
nummer i retsinformation – ”Vejledning om mærkning nr. 9430 af 13. juni 2018”. PDFudgaven af vejledningen, som kan ses på FVST hjemmeside, er dog stadig dateret
maj 2018.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201914

Danmark

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 660 af 13. maj 2018 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater.
Der er i bekendtgørelsen sket få mindre justeringer i forhold til de to ordninger omkring fødevarevirksomheder med certificerede kvalitetsstyringssystemer samt kæder
på fødevareområdet.
Af relevans kan nævnes nyt §5, stk. 3, som giver mulighed for at virksomheden helt
eller delvis kan undtage de særlige lovgivningsmæssige krav til eksport til 3.lande,
import fra tredjelande samt økologi fra det certificerede kvalitetsstyringssystem.
Herudover er bekendtgørelsen udvidet med §1, stk. 6, som fastsætter, at Fødevarestyrelsen udover det ekstra kontrolbesøg i virksomheder, der har fået anmærkninger,
gennemfører yderligere et ekstra kontrolbesøg hos de virksomheder, som har dårlig
regelefterlevelse, dvs. anmærkning på tre ud af de seneste 4 kontrolbesøg.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. jul 2018 og samtidigt ophæves bekendtgørelse nr.
1528 af 9. december 2016 af samme navn.
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Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for fødevarer, foder m.v., ny
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer, nr. 671 af 1. juni 2018.
I forhold til den nuværende bekendtgørelse er de væsentligste ændringer:
- Kun definitioner særligt for denne bekendtgørelse er med.
- Definitionen af certifikat er blevet bredere, så den også omfatter samhandelscertifikater.
- Parti er ændret til sending i hele bekendtgørelsen.
- §8 om udstedelse af erstatningscertifikater er blevet udspecificeret. Det fremgår ikke
længere i definitionerne.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 555 af 29. maj 2017 om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder,
animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer.

Danmark

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte
produkter, ny
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, 672 af 1. juni 2018.
I forhold til den nuværende bekendtgørelse er de væsentligste ændringer:
- Parti er ændret til sending i hele bekendtgørelsen
- Præ-eksportcertifikat er fjernet fra definitionerne
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 726 af 8. juni 2017 om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter
samt foder.

Danmark

Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer,
foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel
af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter,
avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer, nr. 673 af 1. juni 2018.
I forhold til den nuværende bekendtgørelse er de væsentligste ændringer.
-Sikkerheden for udlevering og opbevaring af certifikatpapir er blevet ændret. Virksomheder må ikke videregive deres endnu ikke anvendte udleverede særlige papir til
andre personer eller virksomheder.
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-Der er kommet krav om skriftligt egenkontrolprogram. Tidligere har det ikke været et
krav, at det skulle være skriftligt. Det er også tilføjet, at virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram skal kontrolleres af Fødevarestyrelsen mindst 1 gang årligt.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 102 af 28. januar 2013 om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v.

EU

Fødevareinformationsforordningen – spørgsmål og svar
EU-Kommissionen har offentliggjort en meddelelse om spørgsmål og svar til visse
emner i Fødevareinformationsforordning 1169/2011. Indholdsmæssigt svarer meddelelsen til de tidligere fortolkningsbidrag, der dog aldrig blev udsendt som officielle dokumenter.
Hovedparten af dokumentet vedrører vejledning om næringsdeklaration.
Bestemmelserne i forordningen skulle overholdes fra 2014, bortset fra kravet om obligatorisk næringsdeklaration, der havde frist til 2016, så man ikke sige, at der er tale
om rettidig omhu i forhold til at hjælpe virksomheder og myndigheder med at overholde kravene.
Link til meddelelse: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_196_R_0001&from=DA

EU

Ny økologiforordning
Europa-Parlamentet har udsendt forordning 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk
produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007.
En revideret forordning på økologiområdet har været undervejs længe, idet der har
været behov for mere harmoniserede regler på tværs af landegrænser.
Forordningen anvendes fra 1. januar 2021 og forordning 834/2007 ophæves. Produkter produceret i henhold til forordning 834/2007, som er produceret inden 1. januar
2021 kan markedsføres efter denne dato, indtil lagrene er opbrugt.
Der skal dog i den mellemliggende periode fastsættes en række mere detaljerede regler, som skal supplere den overordnede forordning.
Umiddelbart er der ikke lagt op til store ændringer vedr. slagtning af svin, kvæg og
fjerkræ eller produktion af kødprodukter. Derimod kan detailhandlen ikke længere
undtages for økologikontrol, og visse dele af detailhandlen skal nu økologiautoriseres
og have særskilt økologikontrol. Ligeledes bliver der forbud mod at halekupere økologiske svin i alle EU-lande.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&rid=1
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Mulige nye lovinitiativer
Forslag på vej om fælles EU grænseværdi for maksimalt indhold af industrielt transfedtsyre i fødevarer
EU-kommissionen har gennemført en konsekvensvurdering af forskellige muligheder for at nedbringe den europæiske
befolknings indtag af transfedt. Vurderingen peger på, at en grænse for det maksimalt tilladte indhold af industrielt
transfedtsyre på 2 % (som de danske regler) på samme tid vil være den mest effektive i forhold til at nedbringe befolkningens indtag af transfedt, og samtidigt vil føre til væsentligt færre omkostninger for myndigheder og erhverv end en
mærkningsordning. Dertil kommer, at ordningen vil kunne bygge på erfaringerne fra Danmark og andre lande, hvor der
er indført en sådan grænse.
Kommissionen håber at kunne drøfte et forslag med medlemsstaterne den 2. juli i Bruxelles og at udsende et udkast i
høring hen over sommeren, om muligt med henblik på vedtagelse omkring årsskiftet.
På et møde i Bruxelles den 19. juni mellem Kommissionen og interessenter var der generel opbakning til de kommende regler. Overgangsperiode og analysemetoder var eneste væsentlige diskussionspunkter. Dele af fødevareindustrien
ønskede en 2 års overgangsperiode med henvisning til små og mellemstore virksomheders vanskeligheder med at
omstille deres produktion. Flere sundheds-NGO’er henviste til de danske erfaringer, hvor overgangsperioden havde
været kortere. Kommissionen oplyste, at Joint Research Center er ved at validere analysemetoder til situationer, hvor
et produkt indeholder både industrielt fremstillet og animalsk transfedtsyre.

