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Høringssvar til udkast til ændring af bilag III i berigelsesforordningen for så 
vidt angår ekstrakter af grøn te indeholdende (-)-epigallocathecin-3-gallat 

 

Dansk Erhverv har modtaget høring over udkast til ændring af bilag III i berigelsesforordningen 

for så vidt angår ekstrakter af grøn te indeholdende (-)-epigallocathecin-3-gallat, og har følgende 

bemærkninger til forslaget. 

 

 

Generelle bemærkninger 

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

gerne og fødevaresikkerheden. Hvis en risikovurdering fra den Europæiske Fødevaresikkerheds-

autoritet (EFSA) konkluderer, at et kosttilskud, en fødevare eller ingredienser heri er sundheds-

skadeligt, skal der tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 

 

 

Specifikke bemærkninger 

Overgangsperiode 

I forslaget fastsættes anvendelsesbetingelser samt yderligere krav til mærkning for fødevarer og 

kosttilskud tilsat grøn teekstrakt indeholdende (-)-epigallocathecin-3-gallat, men der er ikke fast-

lagt overgangsperioder. 

 

Dansk Erhverv mener, at der bør indføres en overgangsperiode for anvendelsesbetingelser og 

supplerende mærkningskrav på mindst 6 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. I denne periode bør 

det fortsat være tilladt at producere og markedsføre produkter, uden at de opfylder anvendelses-

betingelserne og de supplerende mærkningskrav, som foreslås fastlagt under del B i berigelsesfor-

ordningens bilag III. Efter overgangsperioden bør produkterne fortsat kunne forblive på marke-

det indtil udløb af holdbarhedsdatoen. 

På denne måde minimeres spild i forbindelse med kassation af produkter, og industrien får tid til 

at omlægge produktionen og tilpasse deres emballager, så det undgås at produkterne i en periode 

ikke vil være på markedet. 

 

Tydeliggørelse af undtagelser 

Derudover mener Dansk Erhverv at undtagelserne beskrevet i tabel 1 under del B i bilag III bør 

tydeliggøres, da det er svært at forstå: “*green tea infusions prepared in a traditional way and 
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reconstituted drinks (containing at least 0.12 g dry mass of extracts from tea in 100 mL) with an 

equivalent composition to traditional green tea infusions”.  

 

Fx er det uklart hvorfor de nævnte produkter skal indeholde mindst ”0,12 g dry mass of extracts 

from tea in 100 ml”. Det fremstår som om de mere koncentrerede produkter er undtaget, hvor-

imod de mindre koncentrerede produkter ikke er undtaget. 

 

Dansk Erhverv har ikke yderligere kommentarer til høringen. 

 

 

Krestine Greve 

Chefkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


