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Spørgsmål
1.

Skal Danmark altid rette sig efter de regler og love der er vedtaget i EU?
Hvor i EU’s organer er Danmark repræsenteret.

2.

Redegør for de synspunkter der kommer frem i bilagene.

3.

Diskuter med udgangspunkt i bilagene hvad Danmark kan gøre for at
bevare sine egne fødevare regler, og gør bl.a. rede for, hvilke (modsatrettede) interesser der er i denne sag.

Bilag

Nørre Djurs Web 26/11 2001
Berlingske Tidende 30. maj 2005

EU kritiserer grænser for transfedt
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Af bis
EU-Kommissionen mener, at de danske maksimumgrænser for indholdet af skadelige
transfedtsyrer i fødevarer er i strid med EUs bestemmelser om varernes frie
bevægelighed. Forbrugerministeriet regner imidlertid med, at Kommissionen vil være
lydhør over for de danske argumenter om at sikre forbrugernes sundhed og tager derfor
henvendelsen med sindsro. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet. Flere
undersøgelser har vist, at transfedtsyrer øger risikoen væsentligt for hjerte-karsygdomme. Industrielt fremstillede transfedtsyrer findes i en produkter som olier og
andre fedtstoffer, men også i forarbejdede fødevarer som visse kager, kiks, vafler,
chokoladebarer og mikroovnspopcorn. Kommissionens henvendelse kommer på
baggrund af en klage fra repræsentanter for fødevare- og drikkevareindustrien. Bis

paratviden -->
1.

Skal Danmark altid rette sig efter de regler og
love der er vedtaget i EU?
Hvor i EU’s organer er Danmark repræsenteret.

2. -->

Redegør for de synspunkter der kommer frem
i bilagene.

Paratviden er den viden, du har fra undervisningen, avislæsning eller læsning
af pensum eller andre samfundsfaglige
bøger.

Redegør. Det ord ser så uskyldigt ud, men
det er det ikke. Det betyder for det første, at
du skal kunne genfortælle de væsentligste
informationer i kilden. Men det skal gøres på
en måde, der viser, at du har forstået teksten og kan
problematisere den.

3. -->

Diskuter med udgangspunkt i bilagene hvad
Danmark kan gøre for at bevare sine egne
fødevare regler, og gør bl.a. rede for, hvilke
(modsatrettede) interesser der er i denne sag.

Nu skal du have mange bolde i luften. Diskuter betyder at du blandt andet vælger at
sige noget om det der direkte er spurgt om
i spørgsmålet, men også fremdrager andre
ting som du mener (og begrunder) er vigtige.

