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Ny Lovgivning
Danmark

Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2018 om fødevarekontaktmaterialer.
Nationale krav til, at Bisphenol A ikke må anvendes i materialer, der er beregnet til at
komme i kontakt med fødevarer specielt rettet mod 0-3 årlige (tidligere §7 stk. 3), er
ophævet. Ændringen sker som følge af, at tilsvarende EU-regler, som fremgår af forordning 2018/213 om anvendelse 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 anvendelse af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer,
trådte i anvendelse 16. september 2018 og erstatter de nationale danske regler. Forordning 2018/213 blev omtalt i Lovgivnings-Nyt nr. 2, 2018.
Herudover er de tidligere §10, §20-26 samt bilag 6-9B fjernet. Disse omhandlede en
række migrationstest og simulatorer, som siden 1. januar 2016 har været fastsat i forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 6. november 2018. Samtidig blev bekendtgørelsen nr.
822 af 26. juni 2013 af samme navn ophævet.

Danmark

Bekendtgørelse om tilsætninger til fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1247 af 30. oktober 2018. Bekendtgørelsen er ændret i bilag 1, del II Ekstraktionsmidler med specificeret anvendelse. Dimethylether kan nu også anvendes til tilberedning af kollagen og kollagenderivater, bortset fra gelatine i en mængde på 3 mg/kg.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 6. november 2018 og erstatter bekendtgørelse nr. 1044
af 4. september 2015, af samme navn, som samtidig ophæves.
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Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1220 af 23. oktober 2018 om frivillig dyrevelfærdsmærkning. Bekendtgørelsen er nu udvidet til også at omfatte kød fra
slagtekyllingebesætninger. Som for svinekød er der 3 niveauer af dyrevelfærdsmærket, hvilket er beskrevet i bilag 2.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 28. oktober 2018 og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1369 af 1. december 2018.

Danmark

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Miljøstyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr.1068 af 23. august 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Der er ikke væsentlige ændringer i bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 27. august 2018 og samtidig blev bekendtgørelse nr.
975 af 27. juni 2018 ophævet.

Danmark

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

Samarbejdsforum for fødevarekontaktmaterialer
Landbrug & Fødevarer deltog 1. november i møde hos Fødevarestyrelsen i Samarbejdsforum for fødevarekontaktmaterialer. Mødet afholdes 2 gange årligt, og der er
deltagelse fra brancheforeninger for både detailhandel samt produktion af fødevarer
og fødevarekontaktmaterialer. Af relevant fra mødet kan nævnes:
Forordning 1935/2004 om materialer og genstande til kontakt med fødevarer er under
evaluering. I øjeblikket indsamler et konsulentfirma oplysninger fra interessenter omkring forordningen. Herefter skal udarbejdes et papir omkring mulige ændringer i forordningen. Under denne proces kan der ikke ske ny regulering på områder indenfor
fødevarekontaktmaterialer, som ikke allerede er harmoniserede.
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Fødevarestyrelsen orienterede om, at der i 2019 bliver et prøveprojekt omkring mineralske olier (MOSH/MOAH) i fødevarer. Dette sker på baggrund af en henstilling fra
Kommissionen om, at medlemsstaterne overvåger tilstedeværelsen af mineralske olier i fødevareproduktionen. Egentlig beskrivelse af projektet foreligger ikke endnu.

USA

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 47 er dateret 18. oktober 2018. De stoffer,
som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 47:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

