Fødevarestyrelsen
Att.: Lisbeth V. Nordly livn@fvst.dk

26. november 2015
KJ, kj@dsk.dk

Høring vedr. ny bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer,
j.nr. 2015-29-30-00028
DSK har gennemgået udkast til ny bekendtgørelse og fremsender hermed bemærkninger.
DSK var meget tilfreds med den eksisterende bekendtgørelse og er ærgerlig over, at
Kommissionen ikke har accepteret vore nationale regler for uindpakkede fødevarer
og fødevarer, der pakkes på salgstidspunktet eller er pakket i butikken til såkaldt direkte salg. Vi finder, som tidligere anført, at forbrugerne er meget bedre informeret
ved at få oplyst hele ingredienslisten end kun at få oplyst allegene ingredienser, idet
de allergene ingredienser kun er de 14 stoffer, som EU har sat på listen. I og med
mange forbrugere er allergiske over for andre ingredienser, har Kommissionen tilgodeset de, som ikke kan tåle stofferne på listen, frem for de, som har et problem med
andre ingredienser.
Endvidere kan det være svært for personalet i butikkerne at lære, hvilke ingredienser,
der hører til på listen, især de afledte, såsom smør og ost mv. Det problem vil sikkert
blive forsøgt løst ved at leverandører af varerne, som bruges i produktionen, skal levere informationsmateriale med fremhævede allergener, så butikspersonalet blot kan
forholde sig til dette. Men det gør det i praksis mere besværligt og risikabelt at improvisere og på ”eget initiativ” sammensætte fødevarer og retter ude i butikkerne.
Bemærkninger til teksten i bekendtgørelsesudkastet
Da vi kan konstatere, at reglerne – stadig – er en udfordring både for butikspersonalet og for nogle tilsynsførende, foreslår vi en præcisering i § 13, stk.1, så det bliver
helt tydeligt, at teksten i §§13-14 gælder for både direkte salg i max 1 dag og direkte
salg i mere end en dag.
Tilsvarende foreslår vi i § 14, stk. 1, at ordet ”udarbejdes” ændres til ”frivilligt mærkes
med” eller ”frivilligt påsættes en ingrediensliste” eller en formulering som i § 15, stk.
3.; ”sættes oplysningen frivilligt på fødevareemballagen”.
Alle de varer, der falder ind under definitionen i § 13, stk. 1, er i henhold til § 14, stk.
1, undtaget fra kravet om skriftstørrelse. Men det er kun de varer, der er færdigpakket med henblik på direkte salg i mere end 1 dag, der er omfattet af undtagelsen om,
de samvirkende købmænd
Postboks 122 | Svanemøllevej 41 | DK -2900 Hellerup | Tlf. (+45) 39 62 16 16 | F ax (+45) 39 62 03 00
E-mail: dsk@dsk.dk | www.dsk.dk | CVR nr. 15 23 20 13 | Danske Bank 4180 4110212313

at en frivilligt påført ingrediensliste ikke behøver være i faldende orden efter vægt (§
15 stk. 3). Man kunne også forestille sig, at de varer, der er færdigpakket med henblik på direkte salg i max 1 dag, blev forsynet med en frivillig ingrediensliste, hvilket
ville være en fordel for forbrugerne. Men da det tydpisk drejer sig om håndlavede
produkter, er det vanskeligt at fastlægge rækkefølgen i faldende orden efter vægt.
Disse produkter har således brug for præcis den samme undtagelse, som de produkter, der sælge mere en 1 dag. Derfor foreslår vi, at teksten i § 15, stk. 3, flyttes til §
14, stk. 1, så begge undtagelser, skriftstørrelse og rækkefølge, kommer til at gælde
for varer der sælges både under og over 1 dag. Uden en sådan undtagelse vil varer,
der sælges max 1 dag, næppe blive forsynet med ingredienslister.
Er det tilstrækkeligt klart, at man heller ikke i tilfældet, hvor man oplyser ingredienserne mundtligt, er pligtig til at angive dem i faldende orden (§15, stk. 2)?. Når det er
nævnt i den efterfølgende tekst (stk. 3), kunne nogen måske tolke det som om, det
ikke gælder en mundtlig information om ingredienserne. Vi foreslå derfor, at det angives i stk. 2, at rækkefølgende ikke behøver være i faldende orden.
Vi skal derudover minde om, at der i vejledningen af 8. juli 2015 afsnit 13.3 er en fejl,
idet det her fremgår, at kravet om faldende orden efter vægt gælder for varer der
sælges mere end 1 dag.
De virksomheder, der hidtil har valgt at informere om alle ingredienser og ikke kun allergene ingredienser (i de tilfælde hvor det alene er et krav at oplyse de allergene ingredienser), har hidtil kunnet bruge et skilt, hvor der er angivet f.eks. ”Information om
ingredienser kan fås hos personalet”. Skiltet er omtalt i § 13, stk. 3. Man kunne tolke
teksten således, at da oplysning om alle ingredienser er mere vidtgående end kun allegene ingredienser, vil det være muligt at bruge et skilt med tekst ”Information om
ingredienser …”. Hvis dette ikke er meningen, opfordrer vi til, at tekste tydeliggøres.
Samtidig synes vi dog, det kunne være misvisende, at man giver forbrugerne indtryk
af, det kun er de allergene ingredienser, man kan få oplyst, uanset om man har valgt
frivilligt eller reglerne kræver, at man kan oplyse alle ingredienser.
Vi forstår behovet for, at bekendtgørelsen træder i kraft allerede 1.1.2016. DSK har
allerede i efteråret adviseret vore medlemmer om de ventede ændringer. Alligevel er
det ikke sikkert, alle vore butikker når at ændre alle deres ingredienslister lige med
det samme. Vi opfordrer Fødevarestyrelsen til, at der ved tilsynet tages hensyn til, at
butikkerne har brug for tid til at komme hele varesortimentet igennem, og at reglerne
helt formelt faktisk først foreligger, når de er offentliggjort i Lovtidende.
Vi håber, Fødevarestyrelsen kan bruge vores forslag.

Med venlig hilsen
Kirsten Jacosen
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