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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0429/2013 af Felicitas Hoster, tysk statsborger, om mærkning af 
fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren mener, at det bør være obligatorisk, at mærkningen af fødevarer angiver, hvorvidt 
der er anvendt stoffer af animalsk oprindelse i fremstillingen af en vare (eller af dens enkelte 
ingredienser), og i så fald, hvilke animalske ingredienser der er blevet anvendt. Andrageren 
bemærker, at mange vegetarianere og veganere ikke spiser animalske produkter. De vil derfor 
gerne vide, om en fødevare, de eventuelt vil spise, indeholder ingredienser af animalsk 
oprindelse eller ingredienser, som er fremstillet ved hjælp af indholdsstoffer af animalsk 
oprindelse. De vil for eksempel gerne vide, om frugtjuice eller øl indeholder gelatine af 
animalsk oprindelse. I øjeblikket angives dette ikke på fødevareemballagen. Mange 
vegetarianere og veganere – såvel som medlemmer af visse religionssamfund – afstår fra at 
indtage visse produkter, fordi det ikke fremgår klart, om de indeholder ingredienser af 
animalsk oprindelse eller reststoffer af sådanne ingredienser. Andrageren finder, at 
forbrugerne har ret til at vide, ikke alene hvilke ingredienser en fødevare indeholder, men 
også hvorledes og ved hjælp af hvilke ingredienser den er blevet fremstillet. Kun på denne 
måde har de mulighed for at træffe informerede valg.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt 
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om reklame for sådanne levnedsmidler fastsætter harmoniserede bestemmelser om mærkning 
af levnedsmidler, der er bestemt til at leveres til den endelige forbruger1, og kræver, at 
mærkningen af levnedsmidler skal indeholde en ingrediensliste. Der findes ingen særlige 
regler for oplysninger om fødevarers egnethed for vegetarianere, veganere og medlemmer af 
visse religionssamfund. Sådanne oplysninger kan imidlertid stilles til rådighed på frivillig 
basis, forudsat at de ikke vildleder forbrugerne.

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

Den nye forordning indfører ikke obligatorisk mærkning af fødevarers egnethed for veganere, 
vegetarianere eller medlemmer af visse religionssamfund, men opfordrer Kommissionen til at 
vedtage en gennemførelsesretsakt vedrørende frivillige oplysninger om fødevarers egnethed 
for vegetarianere eller veganere. Denne gennemførelsesretsakt ville have som målsætning at 
præcisere, hvilke krav der skal opfyldes for, at fødevarer kan anses som egnede for veganere 
eller vegetarianere.

Forordningen fastlægger ikke en frist for ovennævnte gennemførelsesretsakt, men den 
pålægger Kommissionen andre forpligtelser, der skal gennemføres inden for fastlagte frister. 
Kommissionen vil følgelig prioritere behandlingen af disse foranstaltninger.

Konklusion

Det af andrageren rejste spørgsmål er blevet behandlet under de drøftelser, der førte til 
vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011. Selv om medlovgiverne ikke pålægger 
obligatorisk mærkning af fødevarers egnethed for vegetarianere, veganere eller medlemmer af 
visse religionssamfund, opfordrer de Kommissionen til at vedtage en gennemførelsesretsakt 
vedrørende frivillige oplysninger om fødevarers egnethed for vegetarianere eller veganere."
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