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FØDEVARESIKKERHED

Den europæiske fødevaresikkerhedspolitik har to formål: at beskytte menneskers sundhed
og forbrugernes interesser og at sikre, at EU's indre marked fungerer efter hensigten.
EU sikrer således, at der fastsættes kontrolstandarder — og at disse overholdes — på
området for foder- og fødevarehygiejne, dyresundhed, plantesundhed og forebyggelse af
fødevareforurening fra eksterne stoffer. Unionen regulerer endvidere mærkningskravene for
fødevare- og foderstofprodukter.

RETSGRUNDLAG

Artikel 43, artikel 114, artikel 168, stk. 4, og artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde.

GENEREL BAGGRUND

Efter en række fødevare- og dyrefoderkriser (f.eks. BSE-udbruddet og dioxingyseren) er EU's
fødevaresikkerhedspolitik undergået en gennemgribende reform i de tidlige 2000'ere. »Fra jord
til bord«-tilgangen blev defineret, hvilket garanterede et højt niveau af sikkerhed i alle faser af
produktions- og distributionsprocessen for alle fødevareprodukter, der blev markedsført i EU,
hvad enten de blev produceret i EU eller importeret fra tredjelande. Denne lovgivning udgør et
komplekst og integreret system af regler, der dækker alle led i fødekæden.

RESULTATER

A. Generel lovgivning
De generelle principper for den nuværende fødevarelovgivning trådte i kraft i 2002 med
forordning (EF) nr. 178/2002. Ved denne rammeforordning oprettedes også Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der har til opgave at vurdere og informere om alle
risici, der har relation til fødekæden. Forordningen tager hensyn til forsigtighedsprincippet
(5.4.1), fastlægger en risikovurderingstilgang og indfører generelle bestemmelser for krav om
sporbarhed af fødevarer og foder. Den indfører også det hurtige varslingssystem for fødevarer og
foder (RASFF), der giver medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for hurtigt at udveksle
oplysninger og koordinere deres reaktioner på sundhedstrusler, der forårsages af fødevarer eller
foder.
B. Fødevarehygiejne
I april 2004 blev der som led i den nye »fra jord til bord«-tilgang vedtaget en ny
lovgivningsramme kendt under betegnelsen »hygiejnepakken« (forordning (EF) nr. 852/2004
om fødevarehygiejne, forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for
animalske fødevarer og forordning (EF) nr. 854/2004 om indførelse af en fællesskabsramme for
den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, som også fastlægger særlige regler
for fersk kød, toskallede bløddyr, mælk og mejeriprodukter) Denne pakke placerer ansvaret

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.4.1.pdf
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for fødevarehygiejne direkte hos de forskellige aktører i fødekæden gennem et selvregulerende
system ved brug af HACCP-metoden (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter), der overvåges
ved hjælp af offentlig kontrol, der skal foretages af de kompetente myndigheder i henhold til
forordning nr. 854/2004 som ændret ved forordning nr. 882/2004.
C. Fødevareforurening
1. Sikre fødevarer
Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 blev vedtaget med henblik på at sikre, at der ikke
markedsføres fødevarer, der indeholder uacceptable mængder af forurenende stoffer. De
grænser, der gælder på nuværende tidspunkt for de vigtigste forurenende stoffer, er fastlagt i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006, som fastsætter grænseværdier for forurenende
stoffer i fødevarer (f.eks. nitrater, mycotoksiner, tungmetaller og dioxiner) og kræver
regelmæssig revision heraf.
2. Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer
Restkoncentrationer i fødevarer kan stamme fra pesticider eller behandling med
veterinærlægemidler og biocidholdige produkter, der er blevet anvendt. Restkoncentrationer af
pesticider er omfattet af forordning (EF) nr. 396/2005, der erstatter tidligere retsakter og opstiller
reglerne for alle landbrugsprodukter. Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer og
stoffer, der er underlagt regler, ajourføres regelmæssigt ved særlige kommissionsforordninger.
Hvad angår restkoncentrationer i dyr, er de godkendte stoffer og deres respektive
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer opført på en liste i forordning (EU)
nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.
3. Forurening fra materialer, der kommer i kontakt med fødevarer
Bestemmelserne om materialer i kontakt med fødevarer, er fastsat i forordning (EF)
nr. 1935/2004. Denne rammeforordning fastlægger de generelle krav til alle relevante materialer
og genstande, mens der kan vedtages særlige EU-foranstaltninger med mere detaljerede
bestemmelser for de 17 materialer og genstander, der kommer i kontakt med fødevarer, jf. listen
i bilag 1 til forordningen. For plastiks vedkommende indførtes der f.eks. med forordning (EU)
nr. 321/2011 begrænsninger for bisphenol A, der anvendes i plastsutteflasker til spædbørn. Kun
fire materialer er i øjeblikket omfattet af særlige EU-foranstaltninger. For de øvrige materialer
har medlemsstaterne fortsat mulighed for at vedtage nationale bestemmelser. Kommissionens
Fælles Forskningscenter gennemfører i øjeblikket en undersøgelse for at give et omfattende
overblik over den nuværende situation for materialer i kontakt med fødevarer, der ikke er
omfattet af nogen særforanstaltninger på EU-plan.
D. Fødevaremærkning
1. Lovgivning om mærkning af fødevarer
Rammelovgivningen for mærkning af fødevarer skal sikre forbrugerne adgang til fuldstændige
oplysninger om indhold og sammensætning af produkter for at beskytte deres sundhed og
interesser. Den 13. december 2014 trådte en ny forordning (forordning (EU) nr. 1169/2011) i
kraft, der kombinerer to direktiver til en samlet lovgivning, nemlig: Rådets direktiv 2000/13/
EC om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne
levnedsmidler og Rådets direktiv 90/496/EF om næringsdeklaration af levnedsmidler som
ændret ved Kommissionens direktiv 2003/120/EF.
Hovednyheden er kravet til producenterne om at oplyse om tilstedeværelsen af allergener
i uemballerede fødevarer, f.eks. i restauranter og kantiner, oprindelsesland for uforarbejdet
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kød (for visse andre typer kød end oksekød, som allerede skal mærkes med oprindelse) samt
tilstedeværelsen af fødevareimitationer såsom vegetabilske produkter, der erstatter ost eller kød.
Særlige bestemmelser om næringsdeklaration på forarbejdede fødevarer vil træde i kraft den
13. december 2016. Kommissionens forordning (EU) nr. 1337/2013 fastsætter metoderne, der
(med visse undtagelser) kræver angivelse af opdrætssted og slagtningssted for emballeret fersk,
kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ. De nye regler har været gældende siden
1. april 2015.
2. Ernærings- og sundhedsanprisninger og fødevarer for særlige grupper
Forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsætter bestemmelser om ernærings- og sundhedsanprisninger
af fødevarer. Direktiv 2009/39/EF opstiller en ramme med generelle regler for diætfødevarer
samt fødevarer til spædbørn og småbørn og fastsætter krav til deres sammensætning,
markedsføring og mærkning med henblik på at sikre produktsikkerhed. I juni 2013 vedtog
Parlamentet en ny forordning om fødevarer for særlige grupper (forordning (EU) 609/2013),
der erstattede konceptet med en bred kategori af diætfødevarer med regler for særlige grupper:
om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og
kosterstatning til vægtkontrol. Lovgivningen vil træde i kraft i juli 2016.
E. Fødevaretilsætningsstoffer og aromaer
1. Pakken vedrørende fødevareforbedringsmidler
Tilsætningsstoffer er stoffer, der normalt ikke konsumeres som de er, men som tilsættes
bevidst til fødevarer med bestemte formål for øje (f.eks. farvestoffer, sødestoffer
eller konserveringsmidler). I 2008 blev der vedtaget en ny lovgivningspakke af fire
forordninger ((EF) nr. 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 og 1334/2008) vedrørende
godkendelsesproceduren, betingelser for brug og mærkning af fødevaretilsætningsstoffer,
enzymer og aromastoffer.
2. Kosttilskud og tilsætning af vitaminer og mineraler
Direktiv 2002/46/EF indfører harmoniserede regler om mærkning af kosttilskud og fastsætter
særlige regler for indhold af vitaminer og mineraler i disse kosttilskud. Forordning (EF)
nr. 1925/2006 harmoniserer medlemsstaternes bestemmelser om tilsætning af vitaminer,
mineraler og visse andre stoffer til fødevarer.
F. Dyre- og plantesundhed
EU-lovgivningen omfatter generelle bestemmelser om overvågning, anmeldelse og behandling
af infektionssygdomme og deres smittebærere i form af henholdsvis Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2003/99/EF, Rådets direktiv 82/894/EØF og Rådets direktiv 92/119/EØF.
Den nuværende lovgivningsramme for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol er skabt gennem
forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på kontrol af, at foderstof- og
fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.
I maj 2013 fremlagde Kommissionen en ny lovgivningspakke, der omfatter forslag om
dyresundhed, plantesundhed, planteformeringsmateriale og offentlige kontroller. Pakken er
udtryk for en mere risikobaseret tilgang til beskyttelse af sundheden, der tager sigte på at øge
effektiviteten af den offentlige kontrol med henblik på at undgå fødevarekriser og sager med
svig, så vidt det er muligt. EU's nye dyresundhedslov (forordning (EU) 2016/429 om overførbare
dyresygdomme) blev vedtaget i marts 2016. Den nye plantesundhedsordning forventes at træde
i kraft ved udgangen af 2016, mens den nye forordning om offentlig kontrol stadig er under
forhandling.
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G. Lovgivning om dyrefoder og mærkning af foder
Forordning (EF) nr. 183/2005 regulerer foderstofhygiejnen. Forordning (EF) nr. 767/2009
(vedtaget i juli 2009) samler størstedelen af lovgivningen om mærkning og markedsføring af
dyrefoder. Direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer fastsætter maksimumgrænser
for tungmetaller i disse foderstoffer og forbyder udvanding af forurenede fodermaterialer.
Direktiv 2002/70/EF fastlægger krav til bestemmelse af indholdet af dioxin og dioxinlignende
PCB'er i foderstoffer. Både veterinærmedicin (som er underlagt, navnlig direktiv 2001/82/EF og
forordning (EF) nr. 726/2004) og foderlægemidler (direktiv 90/167/EØF) er i øjeblikket under
revision.
H. Nye fødevarer
Forordning (EF) nr. 258/97 fastlagde, at nye levnedsmidler (dvs. de levnedsmidler, hvis brug
ikke var særlig udbredt før forordningen ikrafttræden) skulle undergå en sikkerhedsvurdering,
inden de blev bragt på markedet i EU. Denne forordning er siden blevet indarbejdet i forordning
(EF) nr. 1852/2001. I 2008 fremsatte Kommissionen et forslag til ajourføring af lovgivningen
om nye fødevarer, men på grund af uenighed mellem Parlamentet og Rådet om, hvordan
fødevarer fra klonede dyr skal reguleres, trådte ingen ny lovgivning i kraft. I december 2013
fremlagde Kommissionen et nyt forslag. I 2015 nåede Parlamentet og Rådet endelig frem til en
aftale med den nye forordning (EU) 2015/2283, som trådte i kraft den 31. december 2015. Indtil
den særlige lovgivning om fødevarer fra klonede dyr træder i kraft, er disse fødevarer omfattet
af denne forordning og bør derfor mærkes på passende vis.
I. Genetisk modificerede organismer (GMO'er)
En GMO er »en organisme, bortset fra mennesker, hvori det genetiske materiale er blevet ændret
på en måde, der ikke forekommer naturligt ved formering og/eller naturlig rekombination«.
Direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af GMO'er regulerer dyrkning og markedsføring
af sådanne og definerer, sammen med forordning (EF) nr. 1829/2003 og (EF) nr. 1830/2003,
Unionens lovgivningsmæssige ramme på dette område (herunder obligatorisk mærkning af
fødevarer, der er fremstillet af eller indeholder GMO'er). Med godkendelsen af dyrkningen
af Amflora-kartoflen i marts 2010 fjernede Kommissionen blokeringen for ny dyrkning af
GMO'er, som havde været i kraft siden 1998. I januar 2015 blev der vedtaget ny lovgivning
(direktiv (EU) 2015/412) om ændring af direktiv 2001/18/EF for at give medlemsstaterne
mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af afgrøder, som indeholder genetisk
modificerede organismer (GMO'er) på deres eget område, selv hvis dette er tilladt på EU-plan.
Denne lovgivning blev oprindeligt foreslået i 2010, men blev derefter stillet i bero i fire år
på grund af uenighed mellem medlemsstater, der enten var tilhængere eller modstandere af
GMO'er. I april 2015 foreslog Kommissionen supplerende lovgivning til ændring af forordning
1829/2003, hvad angår medlemsstaternes mulighed for at indskrænke eller forbyde brugen af
genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres eget område. Forslaget blev forkastet
af Parlamentet i oktober 2015, bl.a. grundet manglen på en konsekvensvurdering, spørgsmålet
om foreneligheden mellem medlemsstaternes foranstaltninger og det indre markeds og WTO's
regler og gennemførligheden af forslaget. Rådet har imidlertid endnu ikke truffet nogen formel
afgørelse.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Som reaktion på kriser som BSE-krisen i 1996 eller epidemien af mund- og klovsyge i 2002 blev
der oprettet midlertidige udvalg, der skulle undersøge de angivelige svage punkter i forbindelse
med gennemførelsen af fællesskabsretten. Parlamentet er også særlig på vagt, for så vidt angår
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trusler mod forbrugernes sundhed, der hænger sammen med klonede dyr og nanomaterialer.
Med henblik på at sikre større gennemsigtighed gennem fødevarekæden og informere EU-
borgerne bedre gentog Parlamentet i en beslutning vedtaget i maj 2016[1] sin opfordring til
Kommissionen — som det allerede tidligere havde givet udtryk for[2] — til at fremkomme
med lovgivningsforslag, der gør angivelsen af oprindelsen af kød, navnlig for kød anvendt som
ingrediens i forarbejdede fødevarer, obligatorisk. Dette burde også genoprette forbrugernes tillid
efter hestekødsskandalen i 2013 og andre sager om svindel med fødevarer.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2016 om obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for
visse fødevarer — Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0225.
[2]Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede
fødevarer, Vedtagne tekster P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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