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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1598/2012 af S.M., tysk statsborger, om mærkning af fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at fødevarer foruden de allerede krævede oplysninger også bør mærkes 
med en farvekode efter samme system som trafiklys. Grøn skal indikere, at fødevaren er sund, 
gul at den er mindre sund, og rød at den er usund. Denne kode skal anbringes på emballagen 
således, at den er iøjnefaldende og ikke kan fjernes. Andrageren argumenterer også for, at 
fødevaremærkater bør omfatte oplysninger på blindskrift, så blinde forbrugere kan læse dem.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger 

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler fastsætter harmoniserede regler 
for mærkningen af levnedsmidler, der er bestemt til i uforandret stand at leveres til den 
endelige forbruger. Det indeholder blandt andet krav om oplysning om varebetegnelse, dato 
for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato, ingredienser og allergener.
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Direktiv 2000/13/EF blevet revideret for nyligt. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne vil ophæve og erstatte direktiv 
2000/13/EF fra og med den 13. december 20141.
Under drøftelserne forud for vedtagelsen af den nye forordning blev et EP-ændringsforslag 
om obligatorisk angivelse af oplysninger på blindskrift behandlet, men ikke vedtaget.
Den nye forordning fastsætter et minimum for skriftstørrelsen for obligatoriske 
fødevareoplysninger i den hensigt at øge læsbarheden af fødevaremærkninger og forbedre 
vilkårene for snæversynede eller ældre forbrugere, der udgør en stadig større del af 
befolkningen.
Kommissionen har tidligere støttet forskning i brug af stregkoder i kombination med 
hjælpeanordninger til at gøre vareoplysninger lettilgængelige for synshandicappede brugere, 
hvad der kunne give impuls til innovative løsninger i markedsregi.

Den Europæiske Union og dens medlemsstater har også undertegnet og ratificeret FN's 
konvention om handicappedes rettigheder2, med undtagelse af tre medlemsstater der stadig 
befinder sig i den afsluttende stadie af ratificeringsprocessen. Konventionen fastsætter i sin 
artikel 9, at de deltagende stater skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til "at sikre, at 
private udbydere af faciliteter og tilbud, som er åbne for eller gives til offentligheden, tager 
hensyn til alle aspekter af tilgængelighed for personer med handicap" og at de skal "fremme 
andre passende former for bistand og støtte til personer med handicap for at sikre, at de har 
adgang til information". Retten til information i tilgængelige formater er uddybet i 
konventionens artikel 21. Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne om at 
gennemføre FN-konventionen og imødekomme handicappede personers behov. 

For så vidt angår angivelse af næringsindhold, gør den nye lovgivning dette obligatorisk fra 
december 2016. Systemet med trafiklysfarver til at angive det næringsmæssige indhold blev 
drøftet med medlovgiverne. Der blev ikke fundet flertal for at medtage dette i forordningen. I 
det endelige kompromis blev der opnået enighed om, at næringsindholdet skal angives i et 
bestemt format. Forordningen tillader imidlertid også supplerende former for angivelse og 
visning af information om næringsindhold. Trafiklyssystemet kan derfor anvendes på frivillig 
basis af operatører i fødevaresektoren og kan anbefales af medlemsstaternes myndigheder, 
forudsat at de efterlever en række kriterier, der især skal sikre, at de gør det lettere for 
forbrugeren at forstå oplysningerne og ikke skaber hindringer for varers frie bevægelighed.

Konklusion
Det spørgsmål, der rejses af andrageren, er allerede blevet behandlet af lovgiverne under den 
nylige revision af EU-lovgivningen om fødevareinformation til forbrugerne. Det blev besluttet 
ikke at kræve obligatoriske oplysninger i blindskrift, men øget læsbarhed – i form af et 
obligatorisk minimum for skriftstørrelse – er allerede et første skridt til at lette adgangen til 
disse oplysninger. 

For så vidt angår næringsdeklaration kan trafiklys-systemet, om end den ikke er påkrævet af 
den nye forordning, tages frivilligt i anvendelse, hvis det overholder visse kriterier."

                                               
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/


