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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0367/2013 af M.S., nederlandsk statsborger, om anvendelse af 
"lyssignalmodellen" til mærkning af fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren ønsker tydeligere oplysninger om indholdet i fødevarer. Hun mener, at 
fødevaredeklarationer bør indeholde en tydeligere angivelse af f.eks. indholdet af sukker, fedt 
eller næringsstoffer i produktet, der er baseret på en "lyssignalmodel". Hun mener, at sidste 
gang dette forslag blev fremsat, gjorde de lobbyister, der repræsenterer 
fødevarevirksomhederne, i høj grad indsigelse mod det. Hun mener imidlertid, at en sådan 
mærkning vil uddanne og anspore kunderne til at vælge en sundere kost. Hun mener 
endvidere, at det er vigtigt, at forbrugerne på samme vis oplyses om de pesticider, der 
anvendes i forbindelse med dyrkning af frugt og grøntsager, og de antibiotika, der anvendes 
til opdræt af dyr, hvis kød sælges som fødevarer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt 
om reklame for sådanne levnedsmidler1 fastsætter harmoniserede bestemmelser om mærkning 
af levnedsmidler, der er bestemt til at leveres til den endelige forbruger, og bestemmer, at 

                                               
1 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.



PE528.221v01-00 2/2 CM\1018619DA.doc

DA

mærkningen ikke må være vildledende.

Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler1 indeholder 
bestemmelser for frivillige næringsdeklarationer.

Disse direktiver er for nyligt blevet revideret. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne2 vil ophæve og erstatte direktiv 
2000/13/EF og direktiv 90/496/EØF fra og med den 13. december 2014.

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 er 
blevet drøftet af EU-lovgiverne. 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.

I forordningen kræves det endvidere, at Kommissionen senest den 13. december 2017 skal 
fremlægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af sådanne 
supplerende udtryks- og præsentationsformer, om deres indvirkning på det indre marked og 
om hensigtsmæssigheden af yderligere harmonisering. Kommissionen kan lade denne rapport 
ledsage af forslag om ændring af de relevante EU-bestemmelser.

For så vidt angår restkoncentrationer af antibiotika i animalske fødevarer og pesticidrester i 
eller på fødevarer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse bestemmer EU-lovgivningen 
allerede, at fødevarer, som indeholder restkoncentrationer, der overstiger det maksimale 
niveau for restkoncentrationer, som er fastsat af forbrugerbeskyttelseshensyn, ikke opfylder 
kravene og fjernes fra fødevarekæden.

Der foreligger intet krav og ingen planer om at indføre et krav om mærkning af de pesticider 
eller de antibiotika, der anvendes i forbindelse med levnedsmiddelproduktion. Det er 
imidlertid muligt på frivillig basis at indikere på fødevaredeklarationen, at en sådan 
behandling ikke har fundet sted, såfremt dette er tilfældet. 

Konklusion

Det af andrageren rejste spørgsmål vedrørende supplerende udtryks- og præsentationsformer 
på fødevaredeklarationen er allerede blevet behandlet af lovgiverne i forbindelse med den 
nylige revision af EU-lovgivningen om fødevareinformation til forbrugerne. Selv om sådanne 
supplerende former lige som trafiklyssystemet ikke er påkrævet i henhold til den nye 
forordning, kan de tages frivilligt i anvendelse, hvis de overholder visse kriterier.

Hvad angår brugen af pesticider og antibiotika i fødevarekæden sikrer den gældende EU-
lovgivning, at fødevarerne er sikre. Operatører i fødevaresektoren kan ligeledes oplyse 
forbrugerne om, at der ikke er anvendt pesticider eller antibiotika, når dette er tilfældet. Der er 
på nuværende tidspunkt ingen drøftelser i gang om, hvor vidt der bør indføres obligatorisk 
mærkning for anvendelsen af disse substanser i fødevareproduktionsprocessen."

                                               
1 EFT L 276 af 6.10.1990, s. 40.
2 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.


