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Høring over udkast til opdateret bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer
til fødevarer og udkast til bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end
vitaminer og mineraler.
j. nr. 2016-27-31-00205 og 2016-27-31-00204.
De Samvirkende Købmænd har modtaget de to ovennævnte udkast til bekendtgørelser i høring, hvilket vi hermed takker for. Vi har valgt at samle vores bemærkninger til de to udkast i
et høringssvar, da flere af aspekterne er de samme. Dernæst er der tale om to bekendtgørelser, der så at sige ”følges ad”.
Overordnede betragtninger
Vi har bemærket, at to detaljerede høringsbreve har fulgt med de to udkast ved høringen.
Dette er særligt nyttigt, når der er tale om to så tekniske bekendtgørelser.
For begge bekendtgørelser gælder, at hovedformålet med opdateringen er en opdatering af
listerne med de generelle tilladelser vedr. vitaminer og mineraler samt andre stoffer end vitaminer og mineraler. DSK bakker op om, at listerne udvides i takt med, at det (af kompetente myndigheder/læreanstalter/organisationer) vurderes, at vitaminer og mineraler samt andre stoffer end vitaminer og mineraler samt visse tilsætninger heraf kan tilsættes til fødevarer og markedsføres på sundhedsmæssig forsvarlig vis. En anmeldelse af et af ovennævnte
stoffer eller en tilsætning, som ikke omfattet af en generel tilladelse, er både tidskærvende
og ej heller økonomisk uvæsentlig.
Konkrete kommentarer

Vedr. begge udkast
Det er defineret hvilke tilsætninger, der kræver en notifikation til Fødevarestyrelsen. Det er
ligeledes angivet, at notifikationen skal ske senest samtidig med første markedsføring. Vi
anbefaler, at der henvises til en definition af markedsføring1, således at der ikke opstår tvivl
om, hvem der er ansvarlig for at foretage notifikationen.
1

Jf. definitionen i Fødevareforordningen (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002: ”markedsføring”:
besiddelse af fødevarer med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som
finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder.
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Vi har positivt bemærket, at Fødevarestyrelsen i begge udkast har lempet på kravet vedr.
hvilke oplysninger, der skal følge ved en notifikation, samt kravet om, hvornår Fødevarestyrelsen skal orienteres om ændringer.
Da de to bekendtgørelser ”følges ad”, mener vi, at det er vigtigt, at når man har at gøre med
et konkret produkt ikke er i tvivl om i hvilken produktgruppe, det skal indplaceres. I den ene
bekendtgørelse taler man f.eks. om aromatiserede drikkevarer, hvor der i den anden tales
om læskedrikke. De fleste er nok klar over, at en aromatiseret drikkevare er en delmængde
af læskedrik, men helt generelt kan vi kun tilslutte os, at begreber defineres ens (og samtidigt defineres så bredt og dækkende som muligt).

Vedr. udkast til bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer
I bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer (§6) angives, at tilsætning af
thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin og B12 ikke kræver særlig anmeldelse (selv om
stofferne ikke er omfattet af den generelle tilladelse). Notifikationskravet er dog det samme.
Man kunne derfor overveje, om stofferne skal være omfattet af den generelle tilladelse
(f.eks. med mulighed for at tilsætte den mængde, som vurderes nødvendigt).
I bilag 3 beskrives de oplysninger, anmelder skal indsende ved en tilsætning, der ikke er omfattet af den generelle tilladelse (med undtagelse af thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin, B12, natrium og clorid). Bl.a. skal ”tilsat mængde” anføres. Vi læser denne tekst som, at
det kun er den tilsatte mængde (hverken mere eller mindre), man ansøger om. Vi foreslår, at
dette ændres til ”maksimalt tilsat mængde”, så dette også svarer til listen med de generelle
tilladelser, når den godkendte tilsætning senere kommer på denne liste (jf. §13).

Vedr. udkast til bekendtgørelse om tilsætning af andre stoffer end vitaminer og mineraler
Vi gør opmærksom på, at der i høringsbrevet omtales flere produktgrupper, der indeholder
”sportsprodukter”, vi formoder, at vi skal rette os efter gruppenavnene i bekendtgørelsen.
I bilag 3 beskrives de oplysninger, anmelder skal indsende ved en tilsætning, der ikke er omfattet af den generelle tilladelse. Vi har der samme kommentar vedr. ”tilsat mængde” som
ved bekendtgørelse om tilsætninger.
Giver vores høringssvar anledning til yderligere uddybning, må I endelig kontakte os.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarekonsulent
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