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LIVSMEDELSSÄKERHET

EU har två målsättningar för sin politik när det gäller livsmedelssäkerhet: att skydda
människors hälsa och konsumenternas intressen och att se till att EU:s inre marknad fungerar
utan problem. Därför ser EU till att kontrollstandarder inrättas (och följs) på områdena
produkthygien för djurfoder och livsmedel, djurhälsa, växtskydd och förebyggande av
livsmedelskontaminering med främmande ämnen. Unionen reglerar också märkningen av
livsmedel och foderprodukter.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 43, 114, 168.4 och 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget).

ALLMÄN BAKGRUND

I kölvattnet efter ett antal kriser som gällde livsmedel och djurfoder (t.ex. BSE-utbrottet och
dioxinlarmen) genomgick EU:s livsmedelssäkerhetspolitik en genomgripande reform under
tidigt 2000-tal. Man införde strategin “från jord till bord”, som ska garantera en hög grad av
säkerhet för alla livsmedelsprodukter som marknadsförs inom EU i samtliga produktions- och
distributionsled, oberoende av om de tillverkats inom EU eller importerats från tredjeländer.
Detta regelverk utgör ett komplext och integrerat system av bestämmelser som omfattar samtliga
led i livsmedelskedjan.

RESULTAT

A. Allmän lagstiftning
De allmänna principerna för dagens livsmedelslagstiftning trädde i kraft 2002 med förordning
(EG) nr 178/2002. Genom denna ramförordning inrättades också Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (Efsa), som getts i uppdrag att bedöma och informera om samtliga risker i
samband med livsmedelskedjan. I förordningen beaktas “försiktighetsprincipen” (se faktablad
5.4.1), och en metod för riskbedömning och allmänna bestämmelser för spårbarhet för livsmedel
och foder fastställs. Genom förordningen inrättades också systemet för snabb varning för
livsmedel och foder (RASFF), vilket gör det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen
att snabbt utbyta information och samordna sina reaktioner vid hälsohot på grund av livsmedel
eller foder.
B. Livsmedelshygien
I samband med strategin “från jord till bord” antogs i april 2004 en ny rättslig ram i
hygienfrågor, känd som “hygienpaketet” (förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien,
förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung och förordning (EG) nr 854/2004, genom vilken en gemenskapsram
inrättas om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av
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produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i vilken också särskilda
bestämmelser fastställs för färskt kött, musslor, mjölk och mjölkprodukter). Hygienpaketet
lägger ansvaret för livsmedlens hygien direkt på de olika aktörerna inom livsmedelskedjan
genom ett självreglerande system som använder HACCP-systemet (“faroanalys och kritiska
styrpunkter”), som övervakas via officiella kontroller som måste genomföras av de behöriga
myndigheterna, i enlighet med förordning (EG) nr 854/2004 i dess lydelse enligt förordning
(EG) nr 882/2004.
C. Livsmedelskontaminering
1. Säkra livsmedel
Rådets förordning (EEG) nr 315/93 antogs för att säkra att inga livsmedel som innehåller en
oacceptabel mängd främmande ämnen får saluföras. De gränsvärden som för närvarande gäller
för de viktigaste främmande ämnena anges i kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006,
där det anges gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel (t.ex. nitrater, mykotoxiner,
tungmetaller och dioxiner) och det ställs krav på att dessa ska ses över regelbundet.
2. Högsta tillåtna resthalter
Restsubstanser i livsmedel kan härröra från bekämpningsmedel eller från veterinärmedicinska
behandlingar och använda biocidprodukter. Rester av bekämpningsmedel regleras i förordning
(EG) nr 396/2005, vilken ersätter tidigare rättsakter och anger regler för samtliga
jordbruksprodukter. Gränsvärdena för högsta tillåtna resthalter (MRL-värden) och de reglerade
ämnena aktualiseras regelbundet genom särskilda kommissionsförordningar. När det gäller
restämnen i djur är de tillåtna ämnena och deras motsvarande MRL-värde förtecknade i
förordning (EG) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med
avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel.
3. Kontaminering som orsakas av material i kontakt med livsmedel
Material som kommer i kontakt med livsmedel regleras av förordning (EG) nr 1935/2004. I
denna ramförordning fastställs de allmänna kraven för alla relevanta material och produkter,
och särskilda EU-åtgärder som innehåller mer ingående bestämmelser kan antas för de
17 produkter och material avsedda att komma i kontakt med livsmedel som förtecknas i
bilaga I till ramförordningen. När det gäller plast till exempel, infördes genom förordning
(EU) nr 321/2011 begränsningar för användning av bisfenol A, som används i nappflaskor av
plast. Endast fyra material omfattas för närvarande av särskilda EU-åtgärder. För de övriga
materialen kan medlemsstaterna anta nationella bestämmelser. Kommissionens gemensamma
forskningscentrum genomför för närvarande en undersökning för att få en omfattande överblick
över den nuvarande situationen vad gäller material avsedda att komma i kontakt med livsmedel
som inte omfattas av några särskilda åtgärder på EU-nivå.
D. Märkning av livsmedel
1. Lagstiftning om märkning av livsmedel
Regelverket för märkning av livsmedel är utformat för att garantera att konsumenterna
får fullständig information om produktens innehåll och sammansättning och ska därigenom
skydda deras hälsa. Den 13 december 2014 trädde en ny förordning i kraft (förordning (EU)
nr 1169/2011) som kombinerar två direktiv till en enda rättsakt. Dessa är: rådets direktiv
2000/13/EG om märkning, presentation och reklam för livsmedel och rådets direktiv 90/496/EG
om näringsvärdesdeklaration för livsmedel ändrat genom kommissionens direktiv 2003/120/
EG.
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Den största nyheten är att producenterna måste ange förekomst av allergener i livsmedel som inte
är förpackade, exempelvis i restauranger och personalmatsalar, ursprungsland för obearbetat
kött (för andra slag av kött än nötkött, vilket redan måste vara märkt med ursprungsland)
och förekomst av livsmedelsimitationer, exempelvis vegetabiliska produkter som ersätter ost
eller kött. Särskilda bestämmelser avseende näringsvärdesinformation för bearbetade livsmedel
kommer att träda i kraft den 13 december 2016. I kommissionens förordning (EU) nr 1337/2013
fastställs förutsättningarna för när (med några undantag) uppfödningsort och slaktort måste
anges för färdigförpackat färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä. Dessa nya
bestämmelser har varit tillämpliga från och med den 1 april 2015.
2. Hälso- och näringspåståenden samt livsmedel för vissa grupper
Med förordning (EG) nr 1924/2006 reglerades näringspåståenden och hälsopåståenden om
livsmedel. Med direktiv 2009/39/EG fastställdes ett allmänt regelverk för “dietiska livsmedel”,
däribland barnmat för spädbarn och småbarn, och krav på livsmedlens sammansättning,
marknadsföring och märkning för att säkerställa produkternas säkerhet infördes. I juni 2013
antog parlamentet en ny förordning om livsmedel för vissa grupper ((EG) nr 609/2013)
som ledde till att principen med en bred kategori “dietiska” livsmedel frångicks, till förmån
för bestämmelser avseende vissa grupper: livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn,
livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll. Denna
lagstiftning kommer att träda i kraft i juli 2016.
E. Livsmedelstillsatser och aromer
1. Paketet om medel för att förbättra livsmedel
Livsmedelstillsatser är ämnen som avsiktligt tillsätts livsmedel för att fylla vissa tekniska
funktioner (till exempel färgämnen, sötningsmedel eller konserveringsmedel), och som i
sig normalt inte konsumeras som livsmedel. Ett nytt lagstiftningspaket antogs 2008 i form
av fyra förordningar ((EG) nr 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 och 1334/2008) som
gällde godkännandeförfarandet, villkor för användning och märkning av livsmedelstillsatser,
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.
2. Kosttillskott och tillsats av vitaminer och mineraler
Genom direktiv 2002/46/EG fastställdes harmoniserade regler för märkning av kosttillskott
och särskilda regler infördes för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Genom förordning
(EG) nr 1925/2006 harmoniserades medlemsstaternas bestämmelser om tillsats till livsmedel av
vitaminer, mineraler och vissa andra ämnen.
F. Djurs hälsa och växtskydd
Till EU:s reglering på området hör allmänna bestämmelser om övervakning, anmälan och
behandling av infektionssjukdomar och smittspridare för dessa, i form av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/99/EG, rådets direktiv 82/894/EEG och rådets direktiv 92/119/
EEG. Den gällande lagstiftningsramen för genomförandet av offentlig kontroll har inrättats
genom förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll, för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.
I maj 2013 lade kommissionen fram ett nytt lagstiftningspaket som omfattar förslag om
djurhälsa, växtskydd, växtförökningsmaterial och offentliga kontroller. Åtgärdspaketet innebär
ett mer riskbaserat synsätt på skydd av hälsa, och syftar till att i möjligaste mån öka de
offentliga kontrollernas effektivitet i syfte att undvika livsmedelskriser och bedrägerier. EU:s
nya djurhälsolag (förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar) antogs i mars 2016.
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Den nya växtskyddsordningen förväntas träda i kraft före slutet av 2016, men det förhandlas
fortfarande om den nya förordningen om offentlig kontroll.
G. Lagstiftning om djurfoder och fodermärkning
I förordning (EG) nr 183/2005 regleras foderhygien. Genom förordning (EG) nr 767/2009, som
antogs i juli 2009, slogs större delen av lagstiftningen om märkning och marknadsföring av
foder samman. Direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder inkluderar
gränsvärden för tungmetaller i fodret och utspädning av kontaminerat fodermaterial förbjuds. I
direktiv 2002/70/EG fastställs krav för bestämning av gränsvärden för dioxiner och dioxinlika
PCB i foder. Såväl veterinärmedicinska läkemedel (vilka framför allt regleras av direktiv
2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004) som foder som innehåller läkemedel (direktiv
90/167/EEG) genomgår för närvarande en översyn.
H. Nya livsmedel
I förordning (EG) nr 258/97 föreskrivs att nya livsmedel (dvs. livsmedel som inte i någon
större utsträckning använts för konsumtion innan förordningen trädde i kraft) måste genomgå
en säkerhetsutvärdering innan de marknadsförs inom unionen. Denna förordning har sedan
dess införlivats i förordning (EG) nr 1852/2001. Kommissionen lade 2008 fram ett förslag om
aktualisering av lagstiftningen om nya livsmedel, men eftersom parlamentet och rådet inte kunde
ena sig om hur livsmedel från klonade djur ska regleras, trädde ingen ny lagstiftning i kraft. I
december 2013 lade kommissionen fram ett nytt förslag. Under 2015 nådde parlamentet och
rådet äntligen fram till en överenskommelse, och den nya förordningen (EU) 2015/2283 trädde
i kraft den 31 december 2015. Till dess att särskild lagstiftning om livsmedel från klonade djur
träder i kraft kommer dessa livsmedel att omfattas av denna förordning och de ska därför märkas
korrekt.
I. Genetiskt modifierade organismer
En genetiskt modifierad organism är “en organism, med undantag för människor, i vilken
det genetiska materialet har ändrats på ett sådant sätt som inte sker naturligt genom parning
och/eller naturlig rekombination”. I direktiv 2001/18/EG (om avsiktlig utsättning av genetiskt
modifierade organismer i miljön) regleras odling och marknadsföring av dem och det utgör,
tillsammans med förordningarna (EG) nr 1829/2003 och nr 1830/2003, unionens regelverk
(inbegripet obligatorisk märkning av livsmedel beredda av eller som innehåller genetiskt
modifierade organismer) på detta område. I och med tillståndet för odling av Amflorapotatisen
i mars 2010 upphävde kommissionen det moratorium mot ny odling av genetiskt modifierade
organismer som varit i kraft sedan 1998. I januari 2015 antogs ny lagstiftning (direktiv (EU)
2015/412), vilken ändrade direktiv 2001/18/EG, för att göra det möjligt för medlemsstaterna
att begränsa eller förbjuda odling av grödor som innehåller genetiskt modifierade organismer
på deras eget territorium, även om detta är tillåtet på EU-nivå. Denna lagstiftning lades
ursprungligen fram 2010 men var sedan blockerad i fyra år eftersom de medlemsstater som var
för och de som var emot genetiskt modifierade organismer inte kunde enas. I april 2015 föreslog
kommissionen kompletterande lagstiftning för ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 med
avseende på möjligheten för medlemsstaterna att begränsa eller förbjuda användning av
genetiskt modifierade livsmedel och foder på deras eget territorium. Förslaget avvisades av
parlamentet i oktober 2015, bland annat för att det inte gjorts någon konsekvensbedömning,
frågan om huruvida de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna var förenliga med den inre
marknaden och WTO:s regler och frågan om huruvida förslaget var praktiskt genomförbart.
Rådet har ännu inte intagit någon formell ståndpunkt.
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EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Som reaktion på kriser som BSE (1996) och mul- och klövsjukaepidemin (2002) inrättades
tillfälliga undersökningskommittéer för att undersöka påstådda brister i genomförandet av EU-
rätten. Parlamentet är också särskilt vaksamt när det gäller hot mot konsumenternas hälsa
som hänför sig till klonade djur och nanomaterial. I syfte att säkerställa ökad insyn i hela
livsmedelskedjan och bättre informera de europeiska konsumenterna upprepade parlamentet i
en resolution som antogs i maj 2016[1] sin uppmaning till kommissionen – vilket redan uttryckts
tidigare[2] – att lägga fram lagstiftningsförslag om obligatorisk angivelse av ursprungsland för
(i första hand) kött som används som ingrediens i bearbetade livsmedel. Detta borde också
återupprätta konsumenternas förtroende i kölvattnet av hästköttsskandalen 2013 och andra
livsmedelsbedrägerier.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Europaparlamentets resolution om obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel,
Antagna texter, P8_TA(2016)0225.
[2]Europaparlamentets resolution av den 11 februari 2015 om ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel,
Antagna texter, P8_TA(2015)0034.
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