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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1014/2009 af Matthias Schroetter, tysk statsborger, om mærkning af 
fødevarer, der indeholder ost eller osteerstatning

1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at der laves regler for mærkningen af fødevarer, der indeholder 
osteerstatning i stedet for rigtig ost, så forbrugerne kan være fuldt ud klar over, hvad det er, de 
køber.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andragendet

Andrageren foreslår, at der laves regler for mærkningen af fødevarer, der indeholder 
osteerstatning i stedet for rigtig ost, så forbrugerne kan være fuldt ud klar over, hvad det er, de 
køber. Især bør det af mærkningen af fødevarer, der indeholder osteerstatning, klart fremgå, at 
fødevarerne indeholder ostelignende ingredienser.

Andrageren foreslår ligeledes, at der bør indrømmes en undtagelse fra de ovenstående 
bestemmelser, hvad angår et traditionelt produkt, der sælges i Tyskland og andre 
medlemsstater under betegnelsen "ostekage", da det ligner et stykke ost.
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Kommissionens bemærkninger til andragendet

EU har allerede fastlagt bestemmelser om anvendelsen af begrebet "ost" i forbindelse med 
mærkningen af fødevarer. I henhold til direktiv 2000/13/EF om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler1 skal et 
levnedsmiddels varebetegnelse være den betegnelse, der er anvendt i de for dette 
levnedsmiddel eventuelt gældende EU-bestemmelser. Dette er tilfældet, hvad angår ost. I
forordning (EF) nr.1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om 
særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)2 er det 
fastlagt, hvornår et levnedsmiddel kan markedsføres under betegnelsen "ost". Dette begreb 
kan navnlig kun anvendes for "mejeriprodukter", der defineres som produkter, der 
udelukkende hidrører fra mælk. Der kan dog tilsættes stoffer, som er nødvendige for 
fremstillingen, under forudsætning af at disse stoffer ikke anvendes med henblik på helt eller 
delvist at erstatte en mælkebestanddel. Fødevarer, der ikke opfylder disse krav til 
sammensætningen, må ikke betegnes og markedsføres under navnet "ost", og navnet må ikke 
indeholde betegnelsen "ost", som f.eks. "ostelignende" eller "osteerstatning".

Ifølge direktiv 2000/13/EF finder de ovennævnte bestemmelser også anvendelse på 
betegnelsen af ost i ingredienslisten for andre fødevarer.

EU-lovgivningen indeholder ingen undtagelser til disse bestemmelser.

Konklusion

De ovenstående bestemmelser er, når de håndhæves korrekt af medlemsstaterne, 
tilstrækkelige til at sikre, at forbrugerne modtager korrekte og fuldstændige oplysninger om 
de fødevarer, som de køber. Kommissionen mener derfor ikke, at det er nødvendigt at indføre 
nye bestemmelser på området."

                                               
1 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.
2 EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.


