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Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Høringssvar fra GRAKOM vedr. journalnummer 201929-31-00007
Høring over bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

GRAKOM vil gerne kvittere for Fødevarestyrelsens nye lovinitiativ vedrørende forbud mod fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir.
Der har været stor debat om emnet inden for især de seneste år, og den omtalte
ændring af bekendtgørelsen er et skridt på vejen i den rigtige retning, både for at
sikre forbrugere mod udsættelse for de omdiskuterede stoffer, men også for at gøre
det mere tydeligt for virksomheder, der beskæftiger sig med emballage af pap og
papir, konkret at vide hvad de skal forholde sig til fra et lovgivningsmæssigt synspunkt.
Hvad GRAKOM gerne havde set, når lovteksten alligevel skulle ændres, var en
mere præcis beskrivelse af hvordan virksomheder, der beskæftiger sig med emballage af pap og papir, skal sikre at forbuddet efterleves. Lovteksten stiller stadig kun
krav om overensstemmelseserklæring som dokumentation for efterlevelse, men i et
stadig større marked kan det være vanskeligt at navigere i de udbudte produkter,
og virksomhederne har derfor behov for konkrete test, som de kan videregive og
bede deres leverandører om overensstemmelse op imod. Reelt set på samme
måde som der er på området for cadmium og bly i keramik.
Tilstedeværelsen af emballager på det danske marked oprinder ikke alene fra danske emballageproducenter. Der foregår en omfattende import via emballerede produkter, hvor emballagen er produceret både inden for og uden for EU. Denne import foregår både som erhvervsmæssig import og gennem privat internethandel.
Hvis lovgivningen ikke præcist kommer til at definere, at det af overensstemmelseserklæringen skal fremgå, at test, og gerne op imod en grænseværdi, er udført og
medfølger i bilag til overensstemmelseserklæringen, så vil loven kun få begrænset
effekt.
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