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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000031/2016 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle 

Rivasi, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Om: Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for visse fødevarer 

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, indgav Kommissionen den 20. 
maj 2015 for Parlamentet og Rådet to rapporter, hvoraf den ene vurderede muligheden af obligatorisk 
angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for mælk, mælk anvendt som en ingrediens i 
mejeriprodukter og andre typer kød end okse-, svine-, fåre-, og gedekød samt fjerkrækød 
(COM(2015)0205), og den anden vurderede muligheden af obligatorisk angivelse af oprindelsesland 
eller herkomststed for uforarbejdede fødevarer, fødevarer bestående af én enkelt ingrediens og 
ingredienser, der udgør mere end 50 % af en fødevare (COM(2015)0204). Hvornår agter 
Kommissionen at forelægge og drøfte resultaterne af disse feasibility-rapporter med Parlamentet? 

Ifølge Eurobarometerundersøgelsen i 20131 anser 84 % af forbrugerne det for nødvendigt, at 
oprindelsen af mælk angives, hvad enten den sælges som sådan eller bruges som ingrediens i 
mejeriprodukter. Hvad angår forarbejdet kød, viser Kommissionens rapport af 17. december 20132, at 
90 % af forbrugerne ønsker at kende oprindelsesstedet for kød i forarbejdede fødevarer. 

Kommissionen konkluderer desuagtet i sin rapport om mælk og mælk brugt som ingrediens i 
mejeriprodukter - under hensyntagen til navnlig de økonomiske virkninger for 
fødevarevirksomhedsledere af den obligatoriske angivelse af oprindelseslandet for sådanne produkter 
- at bevarelse af status quo (frivillig mærkning) kunne være den mest passende løsning, hvad angår 
disse produkter. Hvad angår forarbejdet kød, mangler Kommissionen stadig at komme med 
opfølgende lovforslag. 

Ifølge den undersøgelse, der ledsagede rapporten om mælk og kød, som ikke var oksekød etc., 
vokser omkostningerne ved obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for mælk og 
mælk, der bruges som en ingrediens i mejeriprodukter, efterhånden som produktionsprocessens 
kompleksitet øges. Eftersom den eksisterende fødevarelovgivning kun skelner mellem ikke-
forarbejdede og forarbejdede fødevarer, skelner Kommissionen i sin konklusion ikke mellem let 
forarbejdede og stærkt forarbejdede produkter. Kan Kommissionen definere begrebet "let 
forarbejdede" fødevarer, navnlig hvad angår mejeriprodukter og kødprodukter? Da omkostningerne 
ved angivelse af oprindelse forventes at falde betydeligt, hvis bestemmelserne kun omfatter mælk, der 
drikkes, og let forarbejdede mejeriprodukter, såsom ost og fløde, og til visse let forarbejdede 
kødprodukter, såsom pølser og bacon, vil Kommissionen da overveje muligheden for indledningsvist 
at begrænse anvendelsesområdet for obligatorisk angivelse af oprindelsesland til fødevarer, for hvilke 
forbrugerens interesser afvejes i forhold til omkostningerne, såsom mælk, der drikkes, og let 
forarbejdede mejeriprodukter og kødprodukter? 
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