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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. 101 af 29. januar 2019.
På overskriftsniveau er der følgende ændringer:
Kapitel 5. Belgien er ny på listen, vedrører afrikansk svinepest
Kapitel 34 Visse tredjelande (tidligere kapitel 33 diverse tredjelande)
Kapitel 36 Visse lande (tidligere kapitel 35 diverse lande)
Generelt er flere af henvisningerne til EU-regler opdateret. Vedr. f.eks. afrikansk svinepest henvises nu til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122 i forbindelse med
Belgien, Bulgarien, Estland, Italien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Tjekkiet og
Ungarn.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. februar 2019, og samtidig ophævedes bekendtgørelse nr. 1468 af 6. december 2018 med samme navn.
Ændringer til Restriktionsbekendtgørelsen forventes omtalt på Fødevarestyrelsens
hjemmeside på nedenstående link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,-fødevarer.aspx

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man også læse om Særlige restriktioner for
indførsel af animalske fødevarer på dette link (som dog heller ikke er helt opdateret):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Saelige-restriktioner-for-indforsel-affodevarer.aspx

Danmark

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevare og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.
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Der er en lang række ændringer til bekendtgørelsen. Af relevante kan nævnes:
-

”Parti” er ændret til ”sending”, hvorved der nu bruges samme sprogbrug, som i
EU-lovgivningen

-

§ 5 vedr. oplysninger som modtageren af animalske fødevarer fra andre samhandelslande skal samle i en oversigt, er blevet præciseret og forenklet. Det betyder, at de oplysninger som nu skal fremgå er: reference (f.eks. ordrenummer),
modtagedato, produktkategori og afsenderland. Øvrige relevante oplysninger skal
kunne fremskaffes på baggrund af oversigten. Oplysningerne skal opbevares indtil det med rimelighed kan antages, at fødevaren er forbrugt. Tidligere var der
krav om opbevaring i 3 år

-

§ 8 stk. 1, er forenklet således, at der ikke længere påbydes tilbagetrækning af
Fødevarestyrelsen. Importøren skal selv trække fødevarerne tilbage fra markedet
hvis sendingen ikke opfylder gældende lovgivning

-

§8, stk. 3, §19, stk. 2-3, samt § 20 stk. 2, er forenklet således, at Fødevarestyrelsen nu kan træffe afgørelse om, at en afvist sending skal varmebehandles, herved undgår virksomheden at søge om dispensation til at føre sendingen til varmebehandling, når der er modtaget en afgørelse fra FVST

-

Der er en forenkling af bestemmelserne i §8, stk. 7, § 9, stk. 7, således at destruktion ikke længere skal ske under opsyn af FVST, destruktion skal ske efter
aftale med FVST

-

I § 3 og bilag 4 er beskrevet kravene til indførsel af æg og kyllingekød til Danmark
fra andre samhandelslande bortset fra Sverige, Finland og Norge, samt fra tredjelande. Kravene stammer fra den danske salmonella garanti i forhold til forordning
427/2012 og 2018/307

-

Herudover er der en lang række ændringer til tredjelandslisterne i bilagene 9-20
som stammer fra ændringer i EU-lovgivning

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts 2019 og afløse bekendtgørelse nr. 1570 af
12. december 2016 med samme navn.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 21. januar 2019 er der ændringer til
-

appendiks 1 (oversigt over lovgivning) i bilag 11 a, b, c og d

-

kapitel 1, Lovgivning. Opdatering af diverse henvisninger til lovbekendtgørelser

-

kapitel 5, Forberede, udføre og afslutte kontrolbesøg. Afsnittet med overskriften
”Pressen med på kontrolbesøg” er udgået

-

kapitel 6, Fødevarevirksomheder i senere led end primærproduktionen. Eneste
punkt er nu 6.1 Dyrevelfærdskontrol på slagterier (var tidligere punkt 6.5)

-

kapitel 10, Veterinærkontrol særligt. Nu kun de 3 punkter 10.1. Dyrevelfærdskontrol og kontrol med veterinærmedicin 10.2. Krydsoverensstemmelse (KO), 10.3.
Minkhegn
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-

kapitel 11, Fødevarekontrol særligt. Nu kun de 3 punkter 11.1 Recepter 11.2 Dokumenter 11.3 Mærkning, vildledning og anprisning

-

kapitel 13, Forvaltning og sagsopfølgning. Lovgivning opdateret, under 13.3.1.9
Berigelse, særligt for fødevareområdet og særligt for foderområdet er der begge
steder nyt afsnit om overtrædelse af forbuddet mod at sygdomsanprise. Under
13.3.2 Eskalerende myndighedsudøvelse er der flere tilføjelser

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

Audit fra Sante F i 2019
I 2019 har Sante F planlagt 3 audits i Danmark

•
•
•

Veterinær medicin og restkoncentrationer i levende dyr og animalske produkter
(forordning 96/23/EF) 26. februar – 8. marts 2019
Fisk og fiskeprodukter 11- 21. juni 2019
Import kontrol - Fødevarer og levende dyr 17- 27. september 2019

Audits fremgår af FVST hjemmeside, hvor der også en kort forklaring omkring Sante F
og de forskellige typer af besøg.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sante-F-audits.aspx

