Kontrol af kemiske forureninger i fødevarer
Grundregler: ☺ For forarbejdede og sammensatte fødevarer anvendes artikel 2 i forordning 1881/2006 = Acceptabelt indhold beregnes ud fra tilladt indhold i råvarerne
☺ Konkrete vurderinger af kontaminanter i fødevarer uden grænseværdier laves efter artikel 14 i forordning 178/2002 – se på EFSA eller JECFA vurderinger
☺ Konkrete vurderinger af afsmitning fra materialer og genstande uden grænseværdier foretages efter artikel 3 i forordning 1935/2004 – basis fx EFSA eller JECFA vurderinger
Rød: Risiko for problematisk indhold (analytisk kontrol og dokumentkontrol i egenkontrol). Gul: Mindre risiko for problematisk indhold (dokumentation i egenkontrol) Grøn:
Problematisk indhold forekommer kun sjældent.
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