LOVGIVNINGS-NYT
25. årgang nr. 3

23. marts 2018

Ny Lovgivning
Danmark

Restriktionsbekendtgørelse – ny
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter,
nr. 181 af 28. februar 2018.
Blandt ændringerne er, at der i § 4 stk. 2 gives mulighed for, at Fødevarestyrelsen kan
aftale med andre, at de må bryde officiel forsegling. Dette er en lempelse i forhold til §
3 stk. 2 i bekendtgørelsen fra 2016.
Der er flere ændringer end den ovenfor nævnte, og der er også byttet rundt på flere
§§. Ændringer til restriktionsbekendtgørelsen forventes omtalt på Fødevarestyrelsens
hjemmeside på nedenstående link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,-fødevarer.aspx

Bekendtgørelsen træder i kraft 10. april 2018, og samtidig bliver bekendtgørelse nr.
1701 af 14. december 2016 med samme navn ophævet.

Danmark

Film om udtagning af miljø-prøver for Listeria
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en fire minutter lang instruktiv kortfilm, der med
kriminalteknisk grundighed fortæller, hvor og hvordan, maskiner og produktionslokaler
testes for listeriabakterier.
Filmen kan ses på nedenstående YouTube link og herudover kan den findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside på sitet omkring listeria. Den ligger under afsnittet ”Find
ud af om virksomheden skal tage prøver og lav en prøveplan”.
https://www.youtube.com/watch?v=yEONcl4Iu9A&feature=youtu.be
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/AltOmListeria/Sider/Find-ud-af-omvirksomheden-skal-tage-prover-og-lav-en-proveplan.aspx
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Danmark har fået særstatus for kyllingekød
Kommissionen har udsendt gennemførelsesforordning (EU) 2018/307 af 28. februar
2018 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende Salmonella spp., der er omhandlet i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at
omfatte kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) bestemt til Danmark.
Kyllingekød, der kommer til Danmark, skal ledsages af et handelsdokument, som er i
overensstemmelse med bilag VI i forordning 1688/2005 (om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød
og æg)
Forordningen trådte i kraft 22. marts 2018, den kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0307&rid=1
På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der, under overskriften ”Salmonella” på nedenstående link, et afsnit om ”Særstatus for salmonella i kyllingekød” hvor der er 17
spørgsmål og svar.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.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 46 er dateret 19. marts 2018. De stoffer, som
er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 46:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

