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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler,
udkast til bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og
mineraler og udkast til vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse
andre stoffer til fødevarer.
j. nr. 2019-29-31-00001, 2019-29-31-00002 og 2019-29-33-00002.
De Samvirkende Købmænd har modtaget de ovennævnte udkast til bekendtgørelser og vejledning i høring. Vi har valgt at samle vores bemærkninger til de tre udkast i et høringssvar.
Vedr. de to 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 er omfattet af en generel tilladelse, er både tidskærvende og ej heller økonomisk uvæsentlig. Derfor er det også positivt, at det i høringen foreslås,
at det ikke længere kræver notifikation til Fødevarestyrelsen, hvis der foretages ændringer i
et allerede notificeret produkt, så længe ændringerne betyder, at tilsætningen stadig er under den generelle tilladelse.
I høringsbrevet til de to bekendtgørelser angives, at ”Implementeringsrådet (IR) har til Regeringens Implementeringsudvalg (IU) forslået, at bekendtgørelsen om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer (1399/2016) ophæves……”. Hvad er formålet med denne information,
når bekendtgørelsen allerede er blevet ophævet ved bekendtgørelse nr. 1280 af 29. november 2017?
Vejledningen

Vedr. afsnit 3.1 notifikation
Det kan med fordel tydeliggøres, at den virksomhed, der skal foretage notifikationen, er den
virksomhed, der er ansvarlig for første markedsføring i Danmark.
Det angives, at Fødevarestyrelsen ved kontrol kan bede om at se notifikationen. DSK anbefaDe Samvirkende Købmænd
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ler, at det angives, at det er hos den virksomhed, der er ansvarlig for første markedsføring i
Danmark, at dette kan kontrolleres. Og allerbedst at den tilsynsførende inden tilsynet kan se
produktets notifikation på Fødevarestyrelsens intranet eller lignende steder, så det ikke er
nødvendigt at bruge ressourcer på dette under selve tilsynet.
Det angives, at permanent ophør af et produkts markedsføring først skal meddeles til Fødevarestyrelsen, når samtlige aftagere ikke længere markedsfører produktet. Det kan være
vanskeligt for den ansvarlige virksomhed at afgøre dette. I stedet foreslår DSK, at det meddeles, når ansvarlig virksomhed stopper markedsføring, men samtidig oplyser om holdbarhedstiden på den senest producerede batch.
Det angives, at dokumentation for, at produktet markedsføres eller er registreret i et andet
EU- eller EØS-land, ikke betyder, at tilsætningen er vurderet og godkendt af landets myndighed. Vi ønsker at få oplyst, om myndighederne imellem inden for EU/EØS-lande deler information om vurderede tilsætninger?

Vedr. afsnit 4. Deklaration
Det er ikke helt tydeligt, hvordan deklarationsreglerne er for vitaminer og mineraler i et produkt, der består at flere komponenter, f.eks. et måltid, hvor en af komponenterne er beriget.
Et eksempel kunne være en pastasalat, som består af pasta, kyllingefrikadeller tilsat vitamin
XY og dressing. Her er tale om, at produktet er ”pastasalat”, men pastasalaten overholder
formentlig ikke kravet for indhold af betydelig mængde af vitamin XY, så mængden ej heller
kan angives i i/ved næringsdeklarationen.
Giver vores høringssvar anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef
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