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Nøgle statsorganer

Nøgle statsorganer

CFDA
China Food and Drug
Administration

MOA
Ministry of Agriculture

AQSIQ
Administration of Quality
Supervision, Inspection
and Quarantine

CNCA
China National
Certification and
Accreditation
Administration

CFDA
CFDA China Food and Drug Administration
Har efter den nye fødevaresikkerhedslov kom ud i 2015 fået en mere central placering og er
nu den vigtigste enhed indenfor fødevaresikkerheds lovgivning i Kina og rangerer under
statsrådet.
- Centraliserer flere af de regelsæt der før i tiden var spredt ud over et vidt net
af regeringsorganer. Målet er at førhen overlappende regler bliver strømlinet
og mere sammenhængende.
- Overordnede tilsyn med fødevaresikkerhed
- Udformer love og regulativer
- Udfører fødevare inspektioner og undersøger alvorlige lovbrud samt følger op på disse.
- Opretter et fødevaresikkerheds informations publicerings system der skal sprede
information om alvorlige fødevarevaresikkerheds hændelser.
- Foretager tilbagekaldelser og destruktion af problematiske produkter

MOA
MOA Ministry of Agriculture
Landbrugsministeriet bestemmer krav og standarder der stilles til importerede landbrugs
produkter.
- Landbrugsministeriet udsteder import tilladelser til kinesiske handelsfirmaer.
Import tilladelsen er den vigtigste forudsætning for at kinesiske importører kan foretage
import.

AQSIQ
AQSIQ Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine
AQSIQ er et organ på ministerielt niveau der rangerer under statsrådet. Det agerer vagthund
på fødevaresikkerhed og kvalitet for både import og eksport produkter.
AQSIQ´S ansvarsområder omfatter:

- Inspektion og karantæne på alle importerede landbrugsprodukter
- Udfører inspektion af produktionsanlæg i udlandet som led i Kina godkendelse
- CIQ (China Inspection Quarantine) er AQSIQ´s håndhævelses arm og har ansvaret for
inspektion af importvarer ved havnen
- Procedurerne bag CIQ inspektioner og tests er berygtede for at kunne svinge fra by til by
- CIQ inspicerer og godkender mærkning på importerede fødevarer

CNCA
CNCA China National Certification and Accreditation Administration

CNCA er et organ rangerende direkte under AQSIQ.
- Akkrediterer og registrerer udenlandske fødevare producenter der eksporterer til Kina
- Administrerer det tvungne produkt certificerings system

- Alle kød, fisk og mejeri producerende udenlandske virksomheder der vil eksportere til
Kina skal registreres hos CNCA
- CNCA inspicerer virksomhederne i udlandet som led i ovennævnte registrering

Find yderligere information
De forskellige kinesiske myndigheders hjemmesider har en del informationer også på engelsk
• Ofte mindre information tilgængelig på engelsk i forhold til kinesisk.
• Brug den engelske side til at få et overblik, men få altid en kinesisk kyndig til at tjekke op imod den
kinesiske side.

CFDA engelsk hjemmeside
https://goo.gl/ITx9jP

AQSIQ engelsk hjemmeside
https://goo.gl/F14Mny

USDA det amerikanske landbrugsministerium
har en meget brugbar gratis database med
rapporter omkring kinesiske love og regler
ang fødevare import.
https://goo.gl/8q0agc
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Fødevaresikkerhedsloven af 2015

Fødevaresikkerheds loven af 2015
Generelt
•

”Den Kinesiske Folkerepubliks

Fødevaresikkerhedslov” blev
vedtaget den 24 april 2015, og
trådte i kraft den 1 oktober 2015.

• Det er den strengeste lov på
fødevare området til dato, både
med hensyn til overvågning af
produktion og import, og i
forhold til straf i forbindelse med
overtrædelse af reglerne.

• Loven har større fokus på
regulering af importerede
fødevarer end tidligere love.

• Med loven bliver CFDA oprettet
og får rollen som den
overordnede lovgivende og
udøvende autoritet på det
nationale fødevaresikkerheds
område.

Vigtige punkter i fødevaresikkerhedsloven

Online fødevaresalg
Standarder
•
•

Importerede varer skal leve op til Kinas nationale standarder
Hvis standard ikke findes i Kina udarbejdes ny standard af
myndighederne

•
•
•

3 parts portaler skal foretage ”real name” registrering af distributører
der sælger på deres platforme
3 parts portaler har ansvaret for inspektion af distributørers relevante
tilladelser
Ved ”cross border” fødevare e-commerce skal e-commerce
virksomheden registrere firmaet og produkterne hos AQSIQ

CFDA/AQSIQ samarbejde
•
•

Hvis fødevare problem opstår i udlandet skal AQSIQ udsende en advarsel
og informere CFDA
CFDA overvåger importeret mad efter det er kommet på markedet i
Kina. Hvis der er problemer vil CFDA informere AQSIQ der handler på
dette

Mærkning
•

Forudindpakkede importerede fødevareprodukter skal
have kinesiske labels

Vigtige punkter i fødevaresikkerhedsloven

Strengere regler for mælkepulver
•
•
•

Ingredienslister og formulering skal registreres hos CFDA
Importeret mælkepulver må ikke ompakkes
Producenter kan ikke sælge produkt med samme
formulering under forskellige brands

Skærpede straframmer
Bla.
•

•

Bøde på op til 20X produktets værdi hvis manglende
registrering eller tilladelse
Op til 100.000 rmb bøde for salg af ulovligt producerede
produkter

Registrering
•

Både importører og udenlandske fødevareproducenter
skal registreres hos AQSIQ.
Hvis seriøst problem opstår vil de kunne blive fjernet fra
listen og miste muligheden for at eksportere til Kina

•

Troværdigheds score
•
•

AQSIQ konsoliderer information omkring importører og
producenter og publicerer troværdigheds scores
Ved lav troværdigheds score kan der indføres strengere
inspektion ved import
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Kinesiske mærknings krav for
forud indpakkede fødevarer

Kinesiske mærknings krav for forud indpakkede fødevarer
Vigtigste love

PRC Food Safety Law

GB 7718-2011
General Rules for the Labeling of
Prepackaged Foods

GB 28050-2011
General Rules for Nutrition Labelling
of Prepackaged Foods

Fødevaresikkerhedsloven af 2015 stipulerer at alle importerede forud indpakkede
fødevarer skal følge mærkningskravene i denne og andre relevante lovsæt.

Oversigt over påkrævet mærkning i fødevaresikkerhedsloven og GB 7718-2011
Dette er en forsimplet liste der skal give et overblik over mærkningskravene fra GB 7718-2011 og
fødevaresikkerhedsloven. For et komplet overblik bør man se i selve lov teksten.
• Produktets navn: Produktets standardiserede navn skal stå på samme flade som det navn producenten finder på.
• Ingrediensliste: Listes i faldende orden baseret på tilsatte mængde ved produktion. Tilsætningsstoffer skal bruge de
navn der er fastsat i GB 2760.
• Kvantificering af særligt fremhævede forhold: Hvis der på mærkningen lægges særlig vægt på at der er meget eller lidt
af en ingrediens eller på anden måde særlige forhold skal indholdet af dette i produktet vises.
• Nettovægt og specifikation: Vises på samme side som navnet. Ved flere produkter skal både nettovægt og antal vises.
• Oprindelse: Importerede fødevarer skal vise oprindelsesland, navn og adresse på importør/distributør.

• Produktions og holdbarhedsdato: Skal klart vises på forpakningen. Må ikke efterfølgende påklistres eller ændres.
• Opbevaring: Skal vises på mærkningen

Illustration af mærknings krav

Særligt fremhævede forhold

”opfundne” og standardiserede
produktnavn

Nettovægt og specifikation

Illustration af mærknings krav
Produktions dato printet på

Ingrediensliste i faldende orden

Kvantificering af særligt
fremhævede forhold

General Rules for Nutrition Labelling of Prepackaged Foods - GB 28050-2011
• Næringslabel: Skal være formet som en kasse og findes på den mindste enhed der tilbydes til salg
• Indhold: Alle nærings labels på forud indpakkede fødevarer skal indeholde:
- Energi
- Protein, fedt, kulhydrater og sodium og deres procentuelle del af NRV
- Hvis produktet anpriser andre næringsindhold eller egenskaber skal disse og deres procentuelle del af NRV
vises på næringslabel.
- Basis for udregningen skal være 100gr eller en portion (kvantificeret)
Næringsindhold udregnet efter
100gr af produktet

Næringsindhold vises i
firkantet boks

Næringsstoffer vist i NRV

Konklusion
• Den nye fødevaresikkerhedslov giver mere sammenhæng i lovgivningen end der har været før

• CFDA er den øverste autoritet
• AQSIQ står for inspektion og grænsekontrol, CNCA er under AQSIQ og står for registrering
• Det er vigtigt at undgå alle former for problemer da det kan påvirke virksomhedens
troværdigheds score og i værste fald føre til sort listning
• Kinesisk label er et lovkrav
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