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Ny Lovgivning

Danmark

Ny eksportbekendtgørelse
Der er udstedt en ny bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer nr. 213 af 5. marts 2019.
Der er en række sproglige justeringer, f.eks. anvender bekendtgørelsen nu begrebet
”sending” i stedet for ”parti” for at tilpasse terminologien til EU-reglerne.
Kravet til skriftlig egenkontrol omfatter nu alle krav i bekendtgørelsen, hvilket er en
stramning i forhold til tidligere. Der er ikke kommet nye krav som sådan i bekendtgørelsen, og vi har derfor i vores høringssvar skrevet, at vi antager, at egenkontrolprogrammerne, der er implementeret på virksomhederne i dag, er dækkende.
I bilag 3 vedr. Japan fremgår det som hidtil, at råvarer til fremstilling af oksekød, svinekød og kødprodukter heraf skal opfylde Japan-kravene. Dette krav gælder ikke for
fjerkrækød, som derfor ikke længere fremgår af teksten.
I bilag 6 vedr. USA-krav er der i kapitel 4 indsat krav om dokumenteret egenkontrol,
når en virksomhed ved risikoanalysen anvender data fra egenkontrollen som beslutningsgrundlag til at beslutte, at en risiko ikke med rimelig sandsynlighed vil forekomme. Tilsvarende er det præciseret, at egenkontrolprocedurerne skal være skriftlige,
når de anvendes som beslutningsgrundlag. Vi har gjort opmærksom på, at dette ikke
er krav, der fremgår af den amerikanske lovgivning.
Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. april 2019 og erstatter bekendtgørelse nr. 806 af
22. juni 2017 med samme navn.

Danmark

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.m.
Fødevarestyrelsen har udsendt en revideret vejledning om autorisation og registrering
af fødevarevirksomheder nr. 9126 af 15. februar 2019.
Vejledningen er opdateret i henhold til den seneste bekendtgørelse om autorisation
og registrering af fødevarevirksomheder m.m., nr. 1404 af 29. november 2018 (omtalt
i Lovgivnings-Nyt nr. 10, 2018).
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Vejledningen beskriver nu den ændrede fortolkning af detailvirksomheders levering til
engrosvirksomheder i henhold til den ny oplagringsregel og 1/3-dels reglen.
Vejledningen er herudover ændret i rækkefølgen af afsnittene, og der er en del redaktionelle ændringer til mange afsnit.
Den digitale udgave af vejledningen kan findes på FVST hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning
/Sider/Forside.aspx

Danmark

Vejledning om mærkning af oksekød
Fødevarestyrelsen har udsendt ny vejledning nr. 9252 af 26. marts 2019 om mærkning af oksekød.
Kravet i den tidligere vejlednings afsnit V, sporbarhed om, at opskæringsvirksomheder
skal kunne redegøre for, hvordan en videreført reference på ikke-detailpakket kød er
sammensat, er fjernet.
Herudover er vejledningen blevet digitaliseret.
Den digitale udgave af vejledningen samt en pdf-udgave som kan printes findes på
Fødevarestyrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Oksek%C3%B8dsvejle
dning/Sider/default.aspx

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen
-

13. februar 2019 er appendiks 1 (oversigt over lovgivning) i bilag 11a og b opdateret

-

22. februar 2019 er appendiks 1 (oversigt over lovgivning) i bilag 11 c opdateret

-

4. marts 2019 er Kapitel 10, Dyrevelfærd for transport af levende dyr, bilag 2, Dyrevelfærd, transport og Bilag 11c, kapitel 3.1.5 Transport af dyr opdateret

-

5. marts 2019 er appendiks 1 (oversigt over lovgivning) i bilag 11 d opdateret

-

20. marts 2019 er appendiks 1 (oversigt over lovgivning) i bilag 11 b og c 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.
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Vejledning om kontrol med animalske produkter der genindføres fra eller returneres til andre samhandelslande
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning om kontrol med animalske produkter, der
genindføres fra andre samhandelslande henholdsvis returneres til andre samhandelslande, nr. 9244 af 25. marts 2019.
Animalske produkter er i denne vejledning defineret som:
1. Animalske fødevarer, 2. Avlsmateriale, 3. Animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum og 4. Hø og halm
Vejledningen omhandler disse former for returnering:
-

Genindførsel til Danmark af animalske produkter, som er blevet afvist af myndighederne i et andet samhandelsland.

-

Genindførsel til Danmark af animalske produkter, der er udført fra Danmark, og
som hjemtages af virksomheden under transporten.

-

Returnering af animalske produkter, som er indført fra et samhandelsland, og
som efter afvisning af myndighederne i Danmark returneres til en virksomhed i
det pågældende samhandelsland eller et andet samhandelsland.

Bilag 1 er en skabelon kontrolenheden kan bruge til at orienter myndigheder i samhandelslande om, at animalske produkter er afvist af Danmark.
Bilag 2 er en skabelon til et acceptbrev myndigheder i samhandelslande kan skrive til
Fødevarestyrelsen om, at de vil modtage varer der er afvist af Fødevarestyrelsen.

Danmark

Ophævelse af cirkulære om returnering af animalske fødevarer.
Fødevarestyrelsen har udsendt Cirkulære om ophævelse af cirkulære om returnering
af animalske fødevarer, nr. 9245 af 26. marts 2019. Cirkulæret ophæver cirkulære nr.
9470, 2012 om returnering af animalske fødevarer og trådte i kraft 28. marts 2019.

Danmark

Kontrolkampagner FVST 2019
Fødevarestyrelsen har på deres hjemmeside offentliggjort de kontrolkampagner, der
er planlagt for 2019.
Af relevante kampagner kan nævnes:
-

Analytisk kontrol af sporedannende bakterier (sous vide og henkogte produkter)
(januar – december)

-

Ernærings- og sundhedsanprisninger på dagligvaren (marts-november)

-

Vedligehold i fødevarevirksomheder (juni -november)
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-

Frivillig mærkning af fjerkrækød med produktionsoplysninger (juli -december)

-

Kontrol af mærkning og anvendelse af biocidholdige produkter i fødevarevirksomheder (september – december)

Herudover er der en række kampagner, som primært retter sig mod detail- og restaurationsbranchen. For nogle af kampagnerne er der på nedenstående link en uddybende tekst.
Link til Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor alle kampagner fremgår:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_201
9/Sider/default.aspx

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 49 er dateret 27. februar 2019. De stoffer,
som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 49:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

