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Ny Lovgivning
Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 7. juli 2017 er appendiks 1 opdateret i bilagene 11a, 11 b, 11 c og
11 d.
Med opdateringen 11. juli 2017 er appendiks 1 opdateret (dog stadig dateret 5. juni
2017)
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Kontrolvejledning.aspx

Derudover kan man på linket også finde historiske bilag og vejledninger fra 2014,
2015 og 2016

EU

Aromastoffer, ændring af bilag i forordning
Kommissionen har udsendt forordning 2017/1250 af 11. juli 2017 om ændring af bilag
I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår
fjernelse af aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen.
4,5-epoxydec-2-trans-enal udgår af bilag I del A efter hasteprocedure, da det giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.
Forordningen kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1250&from=DA
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EU - Allergenvejledning
EU-Kommissionen har den 13. juli i år offentliggjort en meddelelse med den længe
ventede allergenvejledning.
Link til meddelelsen:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_guidance_all
egens-2017-4864_da.pdf
FVST har oplyst, at mærkningsvejledningen vil blive ajourført i overensstemmelse
med vejledningen, men umiddelbart er vejledningen i overensstemmelse med mærkningsvejledningens kapitel 18.
FVST har dog i den danske mærkningsvejledning afsnit 18.2.1 en lidt mere nuanceret
holdning, hvad angår de tilfælde, hvor mikroorganismer er blevet dyrket på et substrat, som er en fødevareingrediens opført i bilag II (listen over allergener). Det drejer
sig om spørgsmålet om, hvorvidt der skal mærkes, hvis der er risiko for overførsel af
allergener fra substratet.
FVST har valgt at skrive til Kommissionen for at høre, hvad baggrunden for udmeldingen i Kommissionens vejledning er.

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 42 er dateret 22. august 2017. De stoffer, som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 42:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

