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Høringssvar vedrørende udkast til ændring af berigelsesforordningen for så 
vidt angår hydroxyanthracenderivater 

 

Dansk Erhverv har modtaget høring vedrørende udkast til ændring af berigelsesforordningen for 

så vidt angår hydroxyanthracenderivater og har følgende bemærkninger.  

 
Generelle bemærkninger  

Dansk Erhverv er generelt positive over EU-tiltag, der har til formål at beskytte miljøet, forbru-

gerne og fødevaresikkerheden.  

 
Specifikke bemærkninger  

Overgangsperiode 

Dansk Erhverv bemærker, at forslaget ikke indeholder en overgangsperiode for fødevarer inde-

holdende hydroxyanthracenderivater, som allerede er på markedet i dag. I betragtning af at de 

fødevarer, der vil blive omfattet af et kommende forbud, primært er fødevarer med en lang hold-

barhed, som for eksempel kosttilskud, mener vi, at der bør vedtages en overgangsperiode, hvor 

detailhandlen får mulighed for at sælge ud af de produkter, de måtte have stående i butik og på 

lager.  

Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet (EFSA) færdiggjorde deres evaluering af hydro-

xyanthracenderivater i fødevarer helt tilbage i november 2017, på trods af dette har Kommissio-

nen først nu foreslået enten forbud eller fællesskabsovervågning af fødevareingredienser, der in-

deholder disse stoffer. Set i lyset af denne meget lange sagsbehandlingstid mener vi ikke, at en 

overgangsperiode for salg af allerede markedsførte produkter vil påvirke fødevaresikkerheden 

yderligere. 

 

Omfattede produkter 

I udkastet til ændring af berigelsesforordningen er det med den nuværende ordlyd desuden ikke 

helt klart, hvilke produkter der er omfattet. I artikel 1, nr. 1, forbydes alle "ekstrakter fra bladet af 

Aloe-arter, der indeholder hydroxyanthracenderivater". Dette kunne fortolkes på en sådan måde, 

at alle produkter, der indeholder Aloe, vil blive forbudt. I betragtning af, at dette potentielt vedrø-

rer en meget bred vifte af produkter (inklusive fødevarer og visse drikkevarer som juice og alko-

holhol), kan følgerne for detail- og engrossektoren blive enorme. Som forhandlere og distributø-

rer er vi nødt til at vide nøjagtigt, hvilke produkter der falder ind under forbuddet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Saoirse McKeever Eriksen 

Fødevarekonsulent 
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