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Ny Lovgivning
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. 1025 af 2/7-2018.
Blandt ændringerne er, at der flere steder henvises til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/910 af 25. juni 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater.
Det er en fejl, at der i bekendtgørelsen står 2018/901 nogle steder, det rigtige nummer
på gennemførelsesafgørelsen er 2018/910.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 13. juli 2018, og samtidig blev bekendtgørelse nr. 181
af 18. februar 2018 med samme navn ophævet.
Ændringer til Restriktionsbekendtgørelsen forventes omtalt på Fødevarestyrelsens
hjemmeside på nedenstående link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,-fødevarer.aspx

Danmark

Vejledning om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning til bekendtgørelse om eksport af foder,
animalske biprodukter og heraf afledte produkter, nr. 9770 af 13. september 2018.
Vejledningen er knyttet til Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter
og heraf afledte produkter, der også omtales som Fodereksportbekendtgørelsen.
Bekendtgørelsens § 6 siger, at eksportvirksomheder til nogle lande skal sikre tilstrækkelig adskillelse mellem produkter, og adskillelse skal i nødvendigt omfang omfatte
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hele processen fra modtagelse af råvarer til afsendelse af produktet. Vejledningen indeholder generelle retningslinjer og eksempler på ”nødvendigt omfang”.
Vejledningen omtaler flere steder indenrigserklæringer, der skal bruges, når en dansk
virksomhed skal eksportere produkter til et tredjeland, som stiller krav, der går ud over
EU-lovgivningen, eller hvis virksomheden skal eksportere til et særligt tredjeland, som
kræver, at forudgående led i produktionskæden er godkendt af det særlige tredjeland.
Ved redaktionens afslutning, er der i certifikatdatabasen kun indenrigserklæringer til
fødevarer. Indenrigserklæringer til hhv. animalske biprodukter og foder er nævnt, men
ved begge står, at siden er under udarbejdelse.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 5. september 2018 er appendiks 1 (oversigt over lovgivning) i bilag
11 c (om veterinærområdet) opdateret.
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

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) af stål – Retningslinjer
Fødevarestyrelsen har i samarbejde med industrien udarbejdet et sæt retningslinjer
for fødevarekontaktmaterialer af stål. Retningslinjerne giver et overblik over de mest
udbredte typer af rustfrit stål, og hvad de kan anvendes til, samt gennemgår kravene
til dokumentation.
Retningslinjerne blev præsenteret på et seminar om fødevarekontaktmaterialer - med
fokus på rustfrit stål 17. september, som blev afholdt af en række brancheorganisationer, herunder Landbrug & Fødevarer.
Retningslinjerne kan findes på FVST hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedeva
rekvalitet/FKM/Rustfrit%20stål.pdf
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Carmin E 120, betegnelse og specifikationer ændres
Kommissionen har udsendt forordning (EU) 2018/1472 af 28. september 2018 om
ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008
og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår carminer (carminsyre, cochenille) (E 120).
I forordning 1333/2008 (tilsætningsstofforordningen) skal E 120 omtales »E 120
Carminsyre (carmin)« og ikke længere »E 120 Carminer (carminsyre, cochenille)«
I forordning 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer skal navnet
ændres som i 1333/2008, og der er flere ændringer til specifikationerne. Blandt ændringerne kan nævnes indholdet af carminsyre, der er kommet grænser for proteinindhold, grænserne for arsen, bly, kviksølv og cadmium er sænket, og der er kommet
mikrobiologisk kriterie vedr. salmonella.
Forordning 2018/1472 finder anvendelse fra den 23. oktober 2019.

