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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0033/2009 af Klaus Landahl, tysk statsborger, om anførelse af 
oprindelse og herkomst af fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for lovgivningsmæssige regler for angivelse af oprindelse og 
herkomst af fødevarer. Andrageren kritiserer, at levnedsmiddelpakningerne ofte ikke 
indeholder nogen oplysninger om ingrediensernes oprindelse. Der anføres f.eks. ved 
marmelade ingen oplysninger om oprindelsen af den anvendte frugt og/eller 
produktionsstedet. Ofte anføres kun navnet på grossistens hjemsted. For forbrugerne kan 
oplysninger om oprindelsen imidlertid være af stor betydning. Endvidere klager andrageren 
over, at advarsler på emballagen ofte ikke anføres på salgs- og forbrugslandets sprog (i 
andragerens tilfælde tysk).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Kommissionen opfatter oprindelsesmærkning som et middel til først og fremmest 
forbrugerinformation, især om karakteren af og eventuelt forskellige kvalitetsniveauer for 
fødevarer.  Oprindelsesmærkning udgør ikke et værktøj, der bidrager til fødevaresikkerheden, 
eftersom alle de fødevarer og foderstoffer, der markedsføres i EU, skal være sikre, uanset 
hvor de kommer fra.

I henhold til de nuværende EU-regler stilles der krav om mærkning, der viser oprindelse og 
produktionssted, 
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 i de tilfælde, hvor forbrugerne kan blive vildledt med hensyn til den sande oprindelse eller 
herkomst af levnedsmidler (direktiv 2000/13/EF)1, og

 ved anvendelsen af særlige regler som f.eks. for vin, olivenolie, frugt og grønsager, 
honning, okse- og kalvekød, æg, importeret fjerkrækød og fisk.

Hertil kommer, at der på frivilligt grundlag kan anføres supplerende information om en 
fødevares oprindelse eller herkomst. I de tilfælde, hvor der frivilligt anføres oplysninger om 
oprindelsen, er det vigtigt, at disse oplysninger overholder visse regler for at undgå enhver 
misforståelse hvad angår levnedsmidlets sande oprindelse eller herkomst og for at undgå 
vildledning af forbrugerne.

Kommissionen går stærkt ind for en forbedring af lovgivningen for fødevaremærkning for at 
opnå bedre forbrugerinformation om fødevarers egenskaber og kvalitet, inklusive deres 
næringsindhold.

Navnlig spørgsmålet om oprindelsesmærkning behandles som led i Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne2 med 
henblik på at gøre fødevaremærkningen klarere og bedre orienteret mod EU-forbrugernes 
behov. Det fremgik af de konsultationer, som blev ført i forbindelse med det nye forslag, at 
der ikke var tilstrækkelig opbakning til at indføre en obligatorisk EU-dækkende 
oprindelsesmærkning for alle fødevarer. Det viste sig, at forbrugernes ønsker vedrørende 
information om oprindelsesland varierer fra den ene medlemsstat til den anden og fra det ene 
produkt til det andet, hvilket peger i retning af en differentieret indfaldsvinkel tilpasset den 
enkelte type fødevarer. Forslaget fastholder derfor det generelle princip om frivillig 
oprindelsesmærkning undtagen i de tilfælde, hvor en undladelse heraf ville vildlede 
forbrugeren, og som der er fastsat klare regler for.

I henhold til de foreslåede regler kan forarbejdede fødevarer (f.eks. marmelade som omtalt i 
andragendet) være mærket med en angivelse af den medlemsstat, de kommer fra, for så vidt 
som den seneste væsentlige ændring eller forarbejdning fandt sted i den pågældende 
medlemsstat. Denne fremgangsmåde stemmer overens med EF-toldkodeksen. Imidlertid 
gælder, at der er pligt til at anføre oprindelsesland eller oprindelsessted for de vigtigste 
ingredienser, hvis disse ingredienser kommer fra et andet sted end det færdige produkt (f.eks. 
skal det for marmelades vedkommende i de tilfælde, hvor der frivilligt angives 
forarbejdningssted, ligeledes anføres, hvor frugten blev høstet, såfremt dette er sket et andet 
sted end der, hvor marmeladen blev produceret). 

Hvad angår det særlige spørgsmål om landbrugsprodukters mærkning med produktionssted, 
vedtog Kommissionen den 28. maj i år en meddelelse om kvalitetspolitikken for 
landbrugsprodukter3, der vedrører en forbedring af kommunikationen omkring produkters 
landbrugsmæssige kvaliteter, herunder produktionsmetode og produktionssted. Denne 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20.3.2000 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler 
samt om reklame for sådanne levnedsmidler, EFT L 109 af 6.5.2000. 
2 KOM(2008)0040.
3 KOM(2009)0234 af 28.5.2009.



CM\785758DA.doc 3/3 PE427.019v01-00

DA

meddelelse tager udgangspunkt i Kommissionens grønbog om landbrugsprodukters kvalitet1, i 
forbindelse med hvilken der i slutningen af 2008 blev afholdt en høring af de berørte parter 
om disse spørgsmål, og i konklusionerne fra den konference på højt niveau om 
kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter, som under det tjekkiske formandskab blev afholdt 
i Prag den 12. og 13. marts 2009.  Svarene i grønbogen viste, at mens både forbrugernes og 
landbrugets repræsentanter støtter en øget mærkning med produktionssted, udtrykte 
forarbejdningssektorerne og forhandlerne forbehold over for de omkostninger og den 
potentielle forvirring, som en sådan mærkning kunne forårsage for forarbejdede fødevarer, 
hvortil der bruges råvarer fra forskellige kilder. Kommissionen bekræfter i sin meddelelse, at 
den vil overveje en yderligere brug af mærkning med produktionssted inden for rammerne af 
handelsnormerne for landbrugsprodukter samtidig med at tage hensyn til de særlige forhold, 
der gælder i visse sektorer, navnlig hvad angår forarbejdede landbrugsprodukter.

                                               
1 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder, produktionskrav og 
kvalitetsordninger (KOM(2008)0641 endel.).


