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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0033/2009, ingiven av Klaus Landahl (tysk medborgare), om 
ursprungsmärkning av livsmedel

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren förespråkar bestämmelser enligt lag för ursprungsmärkning av livsmedel.
Framställaren kritiserar att livsmedelsförpackningar ofta inte innehåller någon information om 
ingrediensernas ursprung. För fruktkonserver lämnas till exempel inga uppgifter om de 
använda frukternas ursprung och/eller framställningsplats. Ofta uppges bara namn och adress 
för distributionsföretaget även om ursprungsinformation kan vara betydelsefull för 
konsumenterna. Framställaren klagar också över att varningstexter på förpackningar ofta inte 
är på försäljnings- och konsumtionslandets språk (i framställarens fall tyska).

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 april 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Kommissionen anser att ursprungsmärkning först och främst är ett sätt att informera 
konsumenter speciellt om egenskaper och, enligt omständigheterna, om de olika 
kvalitetsnivåerna på livsmedel. Ursprungsmärkning används inte för att bidra till 
livsmedelssäkerheten eftersom alla livsmedel och foder som lagligen släpps ut på marknaden i 
EU måste vara säkra, oberoende av ursprung.

Enligt gemenskapens nuvarande lagstiftning är märkning med produktionsplats obligatoriskt 
enligt följande.
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 I de fall där konsumenter kan vilseledas om livsmedlens egentliga ursprung eller härkomst 
(direktiv 2000/13/EG)1.

 Om särskilda regler tillämpas, som t.ex. för vin, olivolja, frukt och grönsaker, honung, 
nötkött, ägg, importerat fjäderfäkött och fisk.

Ytterligare information om ett livsmedels ursprung eller härkomst kan därtill frivilligt anges. 
I de fall där ursprungsinformation frivilligt anges på förpackningen är det viktigt att 
informationen följer vissa regler för att undvika en eventuell förvirring om livsmedlens 
egentliga ursprung eller härkomst och att konsumenter vilseleds.

Kommissionen vill gärna förbättra lagstiftningen om livsmedelsmärkning för att bättre kunna 
informera konsumenter om egenskaperna hos och kvaliteten på livsmedel, inklusive 
näringsinnehållet.

Frågan om ursprungsmärkning tas speciellt upp i samband med kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenter2 för att 
göra livsmedelsmärkningen mer tydlig och mer relevant för EU:s konsumenters behov. Under 
de samråd som ledde fram till det nya förslaget visades inte tillräckligt med stöd för att införa 
obligatorisk ursprungsmärkning av alla livsmedel i hela EU. Det visade sig att konsumenters 
efterfrågan på information om ursprungsland varierar från en medlemsstat till en annan och 
från en produkt till en annan, vilket tyder på olika förhållningssätt beroende på typen av 
livsmedel. Därför finns den allmänna principen om frivillig ursprungsmärkning med i 
förslaget såvida inte avsaknaden av märkning skulle vilseleda konsumenten i de fall där klara 
regler tillämpas.

Enligt de föreslagna reglerna kan förädlade livsmedel (t.ex. fruktsylt som nämns i 
framställningen) vara märkta med medlemsstaten i vilken produkten har sitt ursprung, så 
länge den sista väsentliga ändringen eller bearbetningsverksamheten utfördes i den 
medlemsstaten. Detta tillvägagångssätt följer gemenskapens tullkodex. En anvisning om de 
viktigaste ingrediensernas ursprungsland eller framställningsplats skulle dock krävas om 
dessa ingredienser härstammar från en annan plats än den färdiga produkten (till exempel sylt, 
om framställningsplatsen frivilligt anges ska även fruktens skördeplats anges om det är en 
annan ort än den där sylten förädlas).

Angående den särskilda frågan om märkning av jordbruksprodukter med produktionsplats 
antog kommissionen den 28 maj ett meddelande om en kvalitetspolitik för 
jordbruksprodukter3 som behandlar hur kommunikationen om produkters egenskaper kan 
förbättras, inklusive produktionsmetod och produktionsplats. Meddelandet baseras på 
kommissionens grönbok om jordbruksprodukters kvalitet4 i vilken man i slutet på 2008 
rådfrågade de berörda parterna om dessa frågor, och på slutsatserna från det 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG från den 20 mars 2000 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel, 
EGT L 109, 6.5.2000.
2 KOM(2008)0040.
3 KOM(2009)0234, 28.5.2009.
4 Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet: produktnormer, produktionskrav och kvalitetsordningar 
(KOM(2008)0641).
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tjeckiska ordförandeskapets högnivåkonferens om kvaliteten på jordbruksprodukter som hölls 
i Prag den 12−13 mars 2009. Slutsatserna av grönboken visade att medan representanter för 
konsumenter och jordbrukare stöder en ökning av märkning med produktionsplats uttryckte 
produktionssektorerna och återförsäljare oro över kostnaderna och över en eventuell 
förvirring en sådan märkning av förädlade livsmedel medför eftersom de innehåller råvaror 
med olika ursprung. Kommissionen bekräftar i meddelandet att den kommer att beakta en 
mera omfattande användning av märkning med produktionsplats inom ramen för 
handelsnormerna för jordbruksprodukter med beaktande av vissa sektorers särskilda 
förhållanden, speciellt förädlade jordbruksprodukters.


