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Rettelser til vejledning om genetisk modificerede fødevarer af 2. maj 2004. 
 
 
Side 15, sidste afsnit ændres til: 
På grund af uens tolkning blandt medlemsstaterne af status for tilsætningsstoffer, aromaer og 
andre ingredienser, der er fremstillet af GM mikroorganismer (GMM), besluttede 
medlemsstaterne at betragte en del af disse produkter som værende uden for forordningens 
anvendelsesområdet, indtil der var truffet en endelig beslutning om deres status.  
 
Medlemslandene besluttede efter et møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed den 24. september 2004 følgende vedrørende fermenterede produkter: 
• Fødevarer og foder, herunder ingredienser som fx tilsætningsstoffer, aromaer og 
vitaminer, fremstillet ved fermentering med genetisk modificerede mikroorganismer i 
indesluttet anvendelse, hvor mikroorganismerne ikke er til stede i det færdige produkt, 
betragtes som værende uden for forordningens anvendelsesområde, indtil der er sket 
en endelig afklaring af de fermenterede produkters status senest 7. november 2005 
• Fødevarer og foder, herunder ingredienser som fx tilsætningsstoffer, aromaer og 
vitaminer, fremstillet ved fermentering med genetisk modificerede mikroorganismer, 
som er til stede i det færdige produkt, hvad enten de er levende eller ej, betragtes som 
værende inden for forordningens anvendelsesområde. 
 
Den endelige afklaring vedrørende fermenterede produkters status, som bekræfter og 
nærmere forklarer baggrunden for ovennævnte fremgår af  
Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer 
og foderstoffer af 25. oktober 2006 (side 24-27). 
 
Side 42, efter afsnit 3 tilføjes: 
Forbuddet mod anvendelse af GMO i økologiske produkter omfatter også tilsætningsstoffer, 
aromaer og ingredienser, fremstillet ved fermentering med genetisk modificerede 
mikroorganismer i indesluttet anvendelse, hvor mikroorganismerne ikke er til stede i det 
færdige produkt. Da disse produkter, jf. ovenstående, i det mindste i en periode ikke vil være 
omfattet af kravene om mærkning og sporbarhed omhandlet i denne vejledning, betyder det, 
at virksomheder, der vil anvende produkterne i økologiske fødevarer, skal sikre sig, at de ikke 
er fremstillet af GMO. Dvs. der skal, lige som for tekniske hjælpestoffer, indhentes 
leverandørerklæringer eller lignende, der dokumenterer dette. 
 
Der gøres opmærksom på, at bekendtgørelse nr. 530 af 18. juni 2003 om mærkning m.v. af 
fødevarer nu er ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2004 om 
mærkning m.v. af fødevarer, hvorfor der henvises til denne, når der i vejledningen refereres til 
mærkningsbekendtgørelsen. 



 
Side 29, afsnit syv og otte ændres til: 
Ved detailsalg af ikke færdigpakkede fødevarer fx bland-selv-slik eller frugt og grønt i løssalg 
skal forbrugeren ved hjælp af oplysninger på eller i umiddelbar nærhed af udstillingen gøres 
bekendt med de i artikel 13 nævnte oplysninger. Dette krav gælder uanset, hvordan varen 
udbydes, herunder om den fremstilles og sælges i samme butik. 
Ved salg over disk dvs., ved betjent salg skal fødevaren ikke mærkes, idet kunden dog på 
forlangende skal kunne få oplyst om fødevaren indeholder, består af eller af fremstillet af 
GMO. Udover den direkte salgssituation, omfatter dette tilfælde hvor der i løbet af dagen 
indpakkes fødevarer med henblik på salg. En detailforretning kan således pakke en vis 
mængde fødevarer forud for meget travle tider på dagen. Hvor langt et tidsrum før det 
aktuelle salg, der kan være tale om, må vurderes konkret, men tidsrummet kan ikke trækkes 
ud over en normal arbejdsdag. 
 
Hvis færdigpakkede fødevarer fremstilles, pakkes og sælges i samme butik skal de mærkes i 
henhold til artikel 13, hvilket er en fravigelse fra undtagelsen om, at der, jf. 
mærkningsbekendtgørelsens § 22, ikke kræves ingrediensangivelse, bortset fra 
tilsætningsstoffer, for fødevarer, der både fremstilles, pakkes og sælges i samme butik. 
Fremstilling i samme butik kan fx være tilvirkningen af et produkt på baggrund af råvarer eller 
fx hvis der fremstilles et nyt produkt på baggrund af færdige, herunder færdigpakkede 
fødevarer fx frikadeller med kartoffelsalat, grøn salat med dressing samt bolle præsenteret 
som en samlet ret. Oplysningsforpligtigelsen gælder, når varen er fremstillet i butikken, men 
omfatter alle dele der naturligt indgår i det fremstillede, uanset om dele af det færdige produkt 
er indkøbt. 

 
 
 
 
 
 

 


