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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer til en styrkelse af EU's kvalitetspolitik, da den giver EU's producenter et 
væsentligt incitament til at forbedre deres indsats med hensyn til kvalitet, 
fødevaresikkerhed og respekt for miljøet; mener, at denne politik kan bidrage væsentligt 
til at øge merværdien af EU's landbrugs- og fødevareproduktion på et stadig mere 
globaliseret marked; 

2. understreger kvalitetsproduktionens betydning for bevarelsen af den økonomiske, sociale 
og kulturelle struktur i mange landdistrikter i Europa samt nødvendigheden af at bevare 
denne struktur, især i regioner, hvor der kun er få produktionsalternativer; 

3. beklager, at Kommissionens meddelelse ud fra en forenklingsmålsætning, som kan vise 
sig at virke mod hensigten, kun i begrænset omfang har taget hensyn til de ønsker, de 
berørte sektorer gav udtryk for efter offentliggørelsen af grønbogen;

4. går ind for at opretholde sondringen mellem beskyttede oprindelsesbetegnelser og 
beskyttede geografiske betegnelser for at undgå nivellering i nedadgående retning af de 
kriterier der skal opfyldes af de europæiske producenter, og samtidig opretholde en stærk 
tilknytning til lokalområdet; går samtidig ind for alle de foranstaltninger, der skal sikre 
klar information af de europæiske forbrugere;

5. afviser tanken om en fusionering af systemerne for registrering af de geografiske 
betegnelser for vin, spiritus og fødevarer, fordi det er nødvendigt at opretholde den 
specifikke karakter af hver af disse grupper; 

6. mener, at en indførelse af forskellige beskyttelsesniveauer for europæiske 
kvalitetsbetegnelser kan medføre en urimelig forskelsbehandling, især hvis det primært er 
økonomiske kriterier, der lægges til grund herfor; mener derfor, at alle geografiske 
betegnelser bør nyde samme grad af anerkendelse;

7. opfordrer Kommissionen til at indlede forhandlinger om oprettelse af et internationalt 
register for geografiske betegnelser i WTO-regi, og støtter dens planer om at få optaget 
geografiske betegnelser i handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning og i 
arbejdsområdet for det kommende observationscenter for varemærkeforfalskning og 
piratkopiering;

8. går ind for frivillig angivelse af oprindelsen af de råvarer, som indgår i forarbejdede 
fødevarer, men er modstander af en tvungen angivelse af landbrugsprodukters 
herkomststed, da dette vil pålægge europæiske industri store omkostninger, som vil være 
helt ude af proportioner med den merværdi, en sådan foranstaltning vil kunne give; 
påpeger, at den europæiske industri i forvejen skal opfylde strenge mærkningskrav for at 
give forbrugerne korrekte oplysninger; 
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9. mener, at EF's handelsnormer spiller en vigtig rolle i produktionskæden, idet de bidrager 
til at sikre markedets gennemsigtighed og en fair konkurrence, samtidig med at de gør det 
lettere for forbrugerne at sammenligne produkterne på pris, kvantitet og kvalitet; anmoder 
derfor om, at Fællesskabets handelsnormer bevares og styrkes, og er modstander af at 
overlade fastsættelsen heraf til private organisationer;

10. beklager, at Kommissionen på trods af modstand fra et flertal af medlemsstaterne allerede 
er gået i gang med at foretage en reel afvikling af Fællesskabets markedsføringsnormer for 
frugt og grøntsager uden at afvente det endelige resultat af debatten om fremtiden for EU's 
kvalitetspolitik, og at den dermed foregriber de beslutninger, der skal vedtages af Rådet og 
Parlamentet netop på dette område;

11. bifalder Kommissionens planer om at indføre et nyt EU-logo for økologiske produkter, 
der kan bidrage til at fjerne hindringerne for handelen med disse produkter på det indre 
marked; er samtidig tilhænger af, at der tages de nødvendige initiativer for at fremme 
handelen med økologiske produkter på internationalt plan; 

12. mener, at det er nødvendigt at fremme andre miljøvenlige produktionsmetoder såsom 
"integreret produktion"; understreger, at indførelsen af et regelsæt for integreret 
produktion på EU-niveau vil øge synligheden af den indsats, landbrugere og kvægavlere 
gør for fødevaresikkerheden og miljøet set i forhold til importen fra tredjelande; går ind 
for, at man samtidig iværksætter en kampagne for fremme og markedsføring af den 
europæiske integrerede produktion;

13. glæder sig over Kommissionens planer om at indføre retningslinjer for bedste praksis i 
samarbejde med de berørte parter, med henblik på i størst muligt omfang at standardisere 
de private kvalitetscertificeringer og dermed lette producenternes tilpasning til de 
forskellige eksisterende ordninger samt at indføre gensidig anerkendelse og minimere 
forskellene mellem de private og de offentlige certificeringssystemer, bl.a. med hensyn til 
miljøkrav; 

14. beklager, at Kommissionen i sin meddelelse at ikke omtaler behovet for 
forbrugsfremmende foranstaltninger for at sikre rentabiliteten af de europæiske 
landbrugeres indsats med hensyn til kvalitet, fødevaresikkerhed og miljø;  mener, at de 
eksisterende instrumenter for forbrugsfremme, som EU råder over, bør reformeres, så 
deres effektivitet kan forbedres; foreslår i denne forbindelse, at den støtte til 
forbrugsfremme, som for nylig er indført i vinsektoren, udvides til EU-markedet;

15. bifalder indførelsen af nye fakultative forbeholdte udtryk såsom "bjerglandbrug", og 
anmoder om, at disse tiltag ledsages af passende forbrugeroplysningskampagner.

BEGRUNDELSE

En af de vigtigste ledetråde i Kommissionens meddelelse er forenklingen af EU's 
kvalitetspolitik. Med dette for øje fremsætter Kommissionen nogle ideer som oplæg til en 
omfattende debat, hvor vi er allerede nu kan danne os et klart billede af præferencerne hos 
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mange af de berørte EF-aktører. Denne udtalelse fokuserer på de punkter, som ordføreren 
anser for at være af størst relevans for denne politiks fremtid.

Geografiske betegnelser

Et af de mest kontroversielle spørgsmål i denne sammenhæng er den eventuelle fusion af de 
to systemer (oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser), hvilket næsten alle 
producenter af produkter med oprindelsesbetegnelser er imod, da de frygter, at det vil være til 
skade for de kvalitetskrav, som de skal opfylde på nuværende tidspunkt, og svække 
forbindelsen mellem det endelige produkt og det område, råvarerne stammer fra. Ordføreren 
kan for sin del ikke se nogen afsætningsmæssige fordele ved en sådan sammenlægning, som 
desuden vil straffe den indsats, visse producenter gør, og formentlig skabe større forvirring 
blandt forbrugerne.
Med hensyn til den etablering af forskellige niveauer for beskyttelse af kvalitetsprodukter på 
europæisk plan, som foreslås i meddelelsen, vil den eneste fordel herved være en
administrativ forenkling, da det ville mindske byrden for de relevante tjenestegrene 
Kommissionen i forbindelse med behandlingen af et stort antal ansøgninger om anerkendelse 
af betegnelser. Herudover vil man løbe en risiko for at skabe et system af første- og 
andenklasses betegnelser, og en sådan sondring kunne føre til situationer med urimelig 
forskelsbehandling, for eksempel hvis de kriterier, der lægges til grund, er at rent økonomisk 
(kommerciel) karakter, samtidig med at systemet kan forvirre forbrugeren.
På et stadigt mere konkurrencepræget marked vil det være afgørende ikke blot at bevare EU's 
særlige kvalitetsmarkører, men også at øge deres synlighed ved hjælp af en vedvarende 
oplysningskampagne rettet mod den europæiske forbruger med henblik på at styrke 
kvalitetsprodukternes merværdi.  
De tre systemer af geografiske betegnelser, der i øjeblikket eksisterer for henholdsvis vin, 
spiritus og fødevarer, bør fortsætte med at være adskilte, da produkterne ellers vil kunne miste 
deres specifikke karakter. En fusion af tre så forskellige systemer kan endvidere føre til 
forvirring i fortolkningen af lovgivningen hos de forskellige grupper af berørte aktører. 
I international sammenhæng mener ordføreren, det er nødvendigt at forbedre beskyttelsen af 
de europæiske betegnelser. Det vil derfor være nødvendigt at udnytte de muligheder, som de 
igangværende WTO-forhandlinger giver for at at skabe et internationalt register over 
beskyttede betegnelser.

Handelsnormer

Angivelse af råvarers oprindelse af vil formentlig forbedre visse forarbejdede produkter 
image, men bør dog ikke være obligatorisk, da det indebærer ekstra omkostninger, som EU 
ikke bør pålægge industrien. Lovgivningen om mærkning af fødevarer er allerede ved at blive 
overmåde kompleks (f.eks. hvad angår mærkning af allergener eller reglerne om 
forbrugeroplysning, der i øjeblikket er under debat i EU's institutioner). Angivelse af 
oprindelse vil medføre yderligere byrder, som kan vise sig at være af proportioner med de 
fordele, der kan opnås. Under alle omstændigheder bør spørgsmålet om angivelse af 
oprindelse behandles på enkeltsektorbasis.

Kommissionen rejser i sin meddelelse også spørgsmålet om, hvorvidt alle de obligatoriske 
regler i den vertikale lovgivning om handelsnormer bør slås sammen i et enkelt 
grundlæggende regelsæt. Dette vil formentlig medføre, at en stor del af de eksisterende EU-
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regler vil blive afviklet. Samtidig skal etableringen af handelsnormer lægges i hænderne på 
private organisationer. Ordføreren mener, at en bevarelse og styrkelse af de eksisterende 
vertikale EU-standarder vil føre til større gennemsigtighed på markedet og lette forbrugernes 
valg, samtidig med at det vil gøre det muligt for de forskellige aktører i hele fødevarekæden at 
tilrettelægge deres produktion på grundlag af et ensartet sæt af konkurrenceregler. Hun er 
derfor imod at uddelegere denne opgave til private organisationer såsom CEN (Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation).
Ordføreren ser positivt på Kommissionens forslag om at indføre nye og fakultative 
forbeholdte udtryk såsom "bjerglandbrug", men mener, at man bør være forsigtig med at 
foreslå indførelse af et specifikt udtryk vedrørende CO2-emissioner, fordi systemerne til 
bestemmelse af landbrugsprodukters CO2-fodaftryk fortsat er under udvikling.  

Nye certificeringsordninger

Etableringen af nye certificeringsordninger kan få positive virkninger med hensyn til at øge 
EU-produktionernes merværdi set i forhold til tredjelandsprodukter. Kommissionen er ved at 
undersøge mulighederne for indførelse af dyrevelfærdsmærkning og udvidelse af 
miljømærkningen for fødevarer og foderstoffer.

Alt dette skal undersøges, men en foranstaltning, der ikke er nævnt i meddelelsen, selv om 
den i stigende grad efterlyses blandt producenterne, er oprettelsen af en EU-
certificeringsordning for integreret landbrug. En mærke for integreret landbrug vil sikre 
forbrugeren en reel gennemsigtighed med hensyn til merværdien af EU-produkter i forhold til 
importen fra tredjelande. Dette vil skulle ledsages af salgsfremstød og 
markedsføringskampagner med henblik på at udbrede kendskabet til de mest værdifulde 
aspekter blandt forbrugerne.

Miljømærkning

For så vidt angår spørgsmålet om miljømærkning glæder ordføreren sig over Kommissionens 
planer om at indføre et nyt EU-logo, der kan bidrage til at fjerne hindringerne for afsætning af 
de pågældende produkter på det indre marked. Hun går også ind for, at man tager de 
nødvendige initiativer for at fremme handelen med økologiske produkter på internationalt 
plan.

Retningslinjer for statslige og private certificeringsordninger 

Ordføreren støtter de bemærkninger, Kommissionen fremsætter i meddelelsen om de ulemper, 
eksistensen af flere private ordninger indebærer for det indre marked.

Der er rent faktisk behov for at træffe foranstaltninger til en størst mulig standardisering af de 
private kvalitetscertificeringer med henblik på at fremme gensidig anerkendelse. Det er 
nødvendigt at sikre, at sådanne certificeringsordninger ikke kommer i konflikt med de 
officielle ordninger eller bliver et kommercielt pressionsmiddel, der lægger for store byrder på 
producenterne.
Kommissionens idé om at indføre retningslinjer for bedste praksis, i samarbejde med de 
berørte parter, er allerede er et stort skridt fremad.
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Fremme af kvalitetsprodukter 

Kommissionens meddelelse indeholder ingen henvisning til et element, som bør være en 
nøglefaktor i EU-kvalitets-politik, nemlig forbrugsfremme. Ordføreren går ind for en 
styrkelse af Fællesskabets instrumenter til fremme af kvalitetscertificering. I det konkrete 
tilfælde med vin er der i forbindelse med den seneste reform af sektoren åbnet mulighed for at 
give støtte til forbrugsfremmende tiltag, dog kun ved aktioner i tredjelande, hvilket allerede 
har resulteret i en underudnyttelse af de disponible midler, fordi mange virksomheder har 
problemer med at iværksætte salgsfremmende initiativer uden for EF-markedet, især i 
økonomiske krisetider som de nuværende, og støtten bør derfor udvides, så den også kan 
anvendes til forbrugsfremme inden for EU.


