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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer, Journalnummer 2015-29-31-00016
De Samvirkende Købmænd har modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse
samt vejledning til bilag 3 i høring, hvilket vi hermed takker for. Efter en gennemgang
af udkastet har DSK dog nogle spørgsmål og kommentarer både til bekendtgørelsen
og til vejledningen.
Overordnede betragtninger
Det er angivet i høringsbrevet, at udkastet hovedsageligt er motiveret med baggrund
i en ny opdeling af fødevarekategori 8 i bilag II til forordning 1333/2008 om tilsætningsstoffer. Helt generelt kan vi absolut tilslutte os, at man i videst muligt omfang
definerer (og angiver) begreberne ens. DSK finder det derfor positivt, at man nu ensretter bilag 3 i bekendtgørelse nr. 542 af 27/05/2013 til bilag II i ovennævnte forordning.
Konkrete kommentarer
Det anføres i §12, at produkter med tilsætninger, som lovligt er fremstillet og markedsført i en anden EU-medlemsstat, kan omsættes i Danmark, uanset reglerne for
tilsætninger i bekendtgørelsen (med visse undtagelser). Ud over undtagelserne angivet i §8 og §9, er der så reelt tale om andre typer af produkter? Hvis ja, kan det medføre en konkurrencemæssig fordel for virksomheder i andre EU-lande end for virksomheder i Danmark, hvilket vi finder uhensigtsmæssigt, da de danske virksomheder
gerne skal have samme konkurrencemæssige vilkår som vores udenlandske kolleger.
Som angivet i §9 er der i Danmark særregler vedr. tilsætning af nitrit til kødprodukter
(som angivet i Bilag 3). Som I også er klar over, har det via Bilag 3 – for nogle produkters vedkommende – været vanskeligt at placere dem i den rette produktkategori.
DSK er derfor glad for, at I har valgt at supplere netop dette bilag med en vejledning.
I forordning 1333/2008 henvises til definitionerne på kødprodukter i forordning
853/2004. Som I også er klar over, er det via definitionerne svært at placere produkterne i rette kategori. Vi vil derfor hermed opfordre til, at I i vejledningen beskriver definitionerne yderligere. Dette kunne ske i stil med det, som man har gjort i “Guidance
document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) No
1333/2008 on Food Additives”. Særligt kan det være svært at skelne imellem “tilberedt kød” og “kødprodukter”.
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I vejledningen gives en række eksempler på konkrete produkter. Vi vil gerne opfordre
til, at i det omfang, hvor det er muligt, at der bruges ”brede og overordnede” beskrivelser f.eks. ”Produkter af hele eller udskårne kødstykker/småstykker” og derefter give eksempler.
Vedr. definitionen på ”traditionel leverpostej”, som i udkastet i vejledningen defineres
som ”leverpostej med kort holdbarhed, emballeret i bakke eller plast”, vil vi anbefale
at specificere definitionen af ”traditionel leverpostej” yderligere. Dette skyldes, at der i
dag findes mange forskellige typer af leverpostej, f.eks. ”bacon leverpostej”, hvor den
til leverpostejen tilsatte bacon indeholder nitritsalt.
I vejledningen skelnes der meget fint imellem de forskellige saltningsmetoder og tilsætning af nitritsalt. For at lette implementeringen af dette i praksis, foreslår vi, at der
indsættes konkrete regneeksempler for dette.
Afsluttende bemærkninger
Vi håber, at Fødevarestyrelsen vil tage højde for vores bemærkninger/kommentarer
til bekendtgørelsen og vejledningen. Giver vores høringssvar anledning til behov for
yderligere uddybning, må I endelig kontakte os.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarekonsulent
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