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Fødevareemballage uden problemkemi
Fødevareemballage indeholder ofte uønskede kemiske stoffer, som er
mistænkt for at være hormonforstyrrende og skadelige for mennesker.
Stofferne kan vandre over i maden, fx fra pizzabakker, emballage til kager og fastfood eller plastbelægning i dåser. EU-lovene på området er
mangelfulde og skal forbedres.

Forbrugerrådet Tænk mener, at




EU-lovgivningen på fødevareemballageområdet skal sikre forbrugerne bedre.
Danmark bør gå foran med nationale regler, der kan danne præcedens i EU og tvinge EUKommissionen til at tage stilling til problematikken.
Erhverv og industri bør frivilligt udfase de mest problematiske stoffer.

Baggrund
EU-parlamentet kom med en ’own initiative’rapport i efteråret 2016, hvori EUkommissionen opfordres til at se nærmere på
reguleringen af fødevarekontaktmaterialer.
Ifølge rapporten er plastemballage bedst reguleret, omend utilstrækkeligt, mens andre typer
af emballage, som fx pap og papir, er underlagt
en svagere regulering.
For at understøtte behovet for en bedre regulering har Forbrugerrådet Tænk Kemi i de senere
år, senest i juni 2019, testet mange forskellige
emballagetyper, og resultaterne fremlægges for
medlemmer af EU-parlamentet. Det giver et
bedre grundlag for at kunne forbedre reguleringen af al fødevareemballage, fordi vidensgrundlaget hos de valgte parlamentarikere og
embedsmændene i EU-systemet løftes. Testene
gør det også muligt at vejlede forbrugerne
bedre.
Danmark er tidligere gået forrest i kampen
mod uønsket kemi i fødevareemballage og
forbudt Bisphenol A i sutteflasker, et initiativ,
som EU efterfulgte. Lige nu står Danmark på
tærsklen til et nationalt forbud mod fluorstoffer i fødevareemballage, og igen lægger det
pres på EU-Kommissionen om at agere på
området.

Hvad betyder det for forbrugerne?
Processen med at få reguleret kemikalierne i
fødevareemballage går langsomt, og imens
udsættes forbrugerne og miljøet for uønskede
kemiske stoffer, som fx bisphenol A i lakker i
dåser og i plastflakser og fluorstoffer i pizzabakker, madpapir og bagepapir.
Det er muligt for forbrugerne i Danmark at
vælge svanemærket fødevareemballage, madpapir, muffinsforme, bagepapir mm., når de
selv skal lave mad, men udvalget er ikke dækkende for alle typer af emballage. Og når forbrugerne køber fødevarer i butikkerne, er der
ingen mærkning overhovedet. Det er derfor
ikke muligt for forbrugerne at træffe et oplyst
valg og undgå den uønskede kemi.
Løsningsforslag
Politikerne i Danmark og i EU skal
Lovgive om skrappere regler for, hvad virksomhederne må tilsætte fødevareemballage.
Politikerne i Danmark skal

Sørge for, at Danmark går foran med nationale regler, der kan danne præcedens i
EU og tvinge EU-Kommissionen til at tage
stilling til problematikken.
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Sikre, at der udføres flere test, der kan
vejlede forbrugerne og lægge pres på virksomhederne, således at de fravælger de
uønskede kemikalier.
Fortsat distribuere testresultaterne på
internationalt niveau, således at virksomheder, myndigheder og politikere i andre

lande også får kendskab til omfanget af
uønsket kemi i fødevareemballage.
Virksomheder og brancher skal

Frivilligt udfase de mest problematiske
stoffer.

Yderligere oplysninger
Projektchef Claus Jørgensen, cj@fbr.dk / 2222 7455, eller projektchef Camilla Udsen, cu@fbr.dk /
2222 7459.

Faktaboks
Undersøgelser og test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi:

Engangsemballage: fund af mistænkt kræftfremkaldende stoffer.

Kemi i papir til færdigbagte kager: fund af mistænkt kræftfremkaldende og hormonforstyrrende
stoffer.

Kemi i dåser med hakkede tomater: fund af hormonforstyrrende stoffer.

Kemi i emballage til fastfood: fund af mistænkt kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer.

Kemi i dåser med sodavand: fund af hormonforstyrrende stoffer
Om EU-Parlamentets ’own initiative’ report ved Christel Schaldemose:
https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/eu-parliament-report-on-fcms
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