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Høring over udkast til EU vejledning om akrylamid jf. forordning 

2017/2158 

Dansk Erhverv har modtaget høring fra Fødevarestyrelsen over udkast til EU vejledning om 

akrylamid jf. forordning 2017/2158 og har følgende bemærkninger. 

 

Specifikke bemærkninger 

Vejledningens side 7 

Vejledningens definition af hvilke virksomheder, der hører under forordningens ”gruppe 2” er 

strammere end det, der står beskrevet i selve forordning 2017/2158. ”Gruppe 2” er defineret i for-

ordningens artikel 2, stk. 2 og omfatter virksomhedsledere, som producerer fødevarer, der er an-

ført i artikel 1, stk. 2 og som udøver detailvirksomhed og/eller kun leverer direkte til lokale de-

tailvirksomheder. I vejledningen derimod står der midt på side 7; ”Food business operators per-

forming retail activities and directly supply local retail establishments”. Dvs. i følge forordningen 

vil virksomheder, der producerer fødevarer og kun leverer direkte til lokale detailvirksomheder, 

være omfattet af ”gruppe 2”. Hvorimod de i følge vejledningen både skal udøve detailvirksomhed 

og levere direkte til lokale detailvirksomheder, for at være omfattet af ”gruppe 2”. 

 

I det tredje sidste punkt på side 7 i vejledningen nævnes mikro-virksomheder eller små virksom-

heder, med et link til Kommissionens definition på disse. Definitionen indeholder bl.a. et ”staff 

headcount”, dvs. antal medarbejdere. Vi mener kun, at dette antal bør omfatte medarbejdere i 

produktionen og ikke dem, der er involveret i andre aktiviteter på virksomheden, som fx salgs- 

eller rengøringspersonale. 
 

Forordningens side 8 

I bilag I, del I, afsnit om oplysninger til slutbrugerne, punkt 2. står følgende; ”Fødevarevirksom-

hedslederne skal navnlig (i den engelske version af forordningen in particular) anbefale slut-

brugerne”. Dansk Erhverv tolker dette, som at det ikke er et krav, at alle otte instruktionspunkter 

påføres emballagen, men virksomheden derimod kan udvælge dem, som virksomheden finder re-

levante for deres produkt og mærke med disse.  
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Endvidere er det ikke klart, om instruktionerne skal gengives ordret, som de står i forordningen. 

Da instruktionerne ikke står i citationstegn, tolker Dansk Erhverv det derfor som, at de fx kan 

gengives med en anden ordlyd og som sammenhængende tekst i stedet for i punktform. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

Saoirse McKeever Eriksen 

Fødevarekonsulent 


