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Eksportbekendtgørelse
Fødevarestyrelsen har udstedt en ny eksportbekendtgørelse nr. 806 af 22. juni 2017.
Den nye eksportbekendtgørelse ophæver eksportbekendtgørelsen nr. 554 af 29. maj
2017, som vi orienterede om i sidste nummer af Lovgivnings-Nyt.
Forskellen på de 2 bekendtgørelser er bilag 6 om USA, hvor kapitlerne 13 - 22 ved en
fejl ikke var med i bekendtgørelsen fra maj.
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, nr. 806 af 22.
juni 2017 trådte i kraft 1. juli 2017 og kan ses på dette link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121
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Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.m.
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning nr. 9577 af 27. juni 2017 om anvendelse af
nøglehulsmærket på fødevarer m.v. Vejledningen erstatter vejledning nr. 9254 af 27.
april 2015 med samme navn.
Vejledningen er revideret som følge af, at ordningen ”Nøglehul på spisesteder” er blevet nedlagt og bekendtgørelse nr. 206 af 26. februar 2015 om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder er ophævet pr. 1. juli 2017.
Vejledningens indledning er derfor blevet justeret i overensstemmelse med dette og
samtidig er vejledningen tilføjet bilag 2 ”Nøglehulsmærkets grafiske udformning” og bilag 3 ”Krav til nøglehulsmærkede opskrifter”.
Vejledningen ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191430

LOVGIVNINGS-NYT
Side 2 af 2

Danmark

7. juli 2017

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 3. juli 2017 er kapitel 11.6 om Mærkning, vildledning og anprisning
blevet revideret.
Der er ikke tale om nye fortolkninger, men det er nyt, at der i kontrolvejledningen står:
- at en virksomhed kan stilles til ansvar for en vildledende mærkning, der er påført i et
tidligere led, og at en virksomhed kan stilles til ansvar for en fejl, der er opdaget i et
senere handelsled. Ansvaret placeres efter, hvad en virksomhed burde have vidst om
en mærkning, den ikke selv har påført.
- at det er muligt at markedsføre udløbne ”bedst før” fødevarer, under forudsætning
af, at de er egnede til konsum.
Derudover er obligatoriske mærkningsoplysninger og lignende opdateret til gældende
bestemmelser.
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Kontrolvejledning
.aspx

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdateringer til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 41 er dateret 12. maj 2017. De stoffer, som er
tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 41:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

