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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0511/2008 af Marina Mastromauro, italiensk statsborger, for 
Pastificio Attilio Mastromauro, om forudsætninger og retsforskrifter for 
fremstilling af pastaprodukter i Italien

1. Sammendrag

Andrageren opremser de italienske og europæiske bestemmelser, som gælder for fremstilling 
af pastaprodukter til konsum. Hun beskriver ved hjælp af et eksempel, at der gælder 
forskellige bestemmelser for næsten identiske produkter. Hun henviser til initiativerne for 
bedre lovgivning og anmoder om, at retsforskrifterne gøres bedre og enklere og begrænses.
Andrageren klager desuden over de stigende priser på råstofferne (mel) til pastaprodukter og 
hævder, at nogle supermarkedskæder sælger pastaprodukter under fremstillingsprisen. Hun 
mistænker disse kæder for konkurrenceforvridende praksis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009

"Andrageren ønsker at få klarhed over fortolkningen af den italienske lovgivning om 
fremstilling og markedsføring af mel og pastaprodukter (DPR nr. 187 af 9. februar 2001 
vedrørende forordningen om ændring af bestemmelserne om fremstilling af mel og 
pastaprodukter til konsum). Andragendet vedrører navnlig betydningen af "pastaprodukter 
fremstillet i overensstemmelse med krav, der ikke er omfattet af denne forordning" (se artikel 
12 i det italienske dekret) og samspillet med EU-lovgivningen om tilsætning af vitaminer og 
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mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer1 og om levnedsmidler bestemt til særlig 
ernæring2.

Det er vigtigt at huske, at der ikke er nogen specifikke fællesskabsbestemmelser om 
fremstilling og markedsføring af mel og pastaprodukter. I lighed med alle andre 
medlemsstater har Italien således ret til at fastholde eller indføre lovgivning på dette område, 
forudsat at den er i overensstemmelse med EF-traktaten og eksisterende fællesskabsret som 
f.eks. bestemmelserne om fødevaremærkning, tilsætning af vitaminer og mineraler og 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring.

Kommissionen og de øvrige medlemsstater er blevet behørigt notificeret om ovennævnte 
italienske lovgivning i forslagsfasen i henhold til direktiv 98/34/EF, hvilket er et krav i 
forbindelse med national bindende lovgivning vedrørende fastsættelse af tekniske 
specifikationer, medmindre der er tale om lovgivning til gennemførelse af europæisk 
lovgivning. Kommissionen gjorde ikke indsigelse mod vedtagelsen, da den tilsyneladende var 
i overensstemmelse med EF-traktaten og fællesskabsretten.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at Kommissionen ikke har kompetence til at fortolke 
eller tage stilling til gyldigheden af en national lov, idet den kun kan tage stilling til 
spørgsmålet om foreneligheden med fællesskabslovgivningen.

Med hensyn til samspillet mellem den italienske lovgivning om pastaprodukter og den 
europæiske lovgivning om berigelse af fødevarer harmoniseres medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om tilsætning af vitaminer og mineraler, herunder 
pastaprodukter, til fødevarer i forordning 1925/2006. Den opstiller navnlig en harmoniseret 
liste over vitaminer og mineraler. Det er kun tilladt at tilsætte de anførte stoffer, og folsyre er 
anført på listen. Medlemsstaterne har desuden fået mulighed for at indføre en 
underretningsprocedure for at gøre det lettere at foretage en effektiv overvågning af de 
produkter, der markedsføres på deres område. Underretningen skal ske samtidig med 
markedsføringen, og der skal forelægges et eksemplar af den mærkning, der anvendes til 
produktet.

Medlemsstaterne må hverken begrænse eller forbyde handel med fødevarer, der opfylder 
kravene i denne forordning og fællesskabsretsakter, der er vedtaget til gennemførelse heraf, 
ved at anvende ikkeharmoniserede nationale bestemmelser om tilsætning af vitaminer og 
mineraler til fødevarer.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt pastaprodukter beriget med vitaminer og mineraler 
kan anses for at være et levnedsmiddel bestemt til særlig ernæring (diætetisk levnedsmiddel), 
bør det bemærkes, at det kun er tilladt at markedsføre levnedsmidler, som er udviklet til 
specifikke befolkningsgrupper og adskiller sig tydeligt fra almindelige levnedsmidler, som et 
diætetisk levnedsmiddel.

Endelig anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at lægge større vægt på de europæiske 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 
26).
2 Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 (EFT L 187 af 30.6.1989, s. 27).
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initiativer om bedre regulering og bedre lovgivning, således at den italienske lovgivning kan 
forbedres og forenkles.

Kommissionen har lanceret en ny strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer, 
der omfatter metodologier til modernisering af den gældende fællesskabsret. På 
fødevarelovgivningsområdet har Kommissionen bl.a. navnlig vedtaget et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne1. Med dette 
forslag moderniseres, forenkles og præciseres den nuværende fødevaremærkeordning gennem 
en omarbejdning af de forskellige horisontale mærkningsbestemmelser (bestemmelser om 
næringsdeklaration omarbejdes sammen med bestemmelser om fødevaremærkning).
Anvendelsen af forordningen som et retsinstrument støtter målet om forenkling, da det sikrer, 
at alle aktører skal følge de samme regler samtidig.

Kombinationen af direktiv 2000/13/EF med direktiv 90/496/ØEF om næringsdeklaration i et 
instrument forenkler lovgivningsrammen. Forslaget forenkler desuden strukturen i direktiv 
2000/13/EF ved at omarbejde og erstatte bestemmelser, der allerede er indført i den 
eksisterende horisontale lovgivning om fødevaremærkning. Forslaget vil i høj grad medvirke 
til at lette overholdelsen og skabe større klarhed for aktørerne, idet der tages fat på en række 
specifikke politiske spørgsmål.

Forslaget indgår i Kommissionens rullende program for ajourføring og forenkling af EU-
retten og i dens arbejds- og lovgivningsprogram under referencen 2006/SANCO/0012.

Andrageren anfører, at fødevareforsyningskæden fungerer dårligt, og Kommissionen ønsker i 
denne forbindelse at minde om, at den gav udtryk for sin bekymring over de nylige detail- og 
engrosprisstigninger på fødevarer i sin meddelelse "Udfordringerne i forbindelse med de 
stigende fødevarepriser - Retningslinjer for en EU-indsats", der blev vedtaget i maj 20083.
Kommissionen foreslår en række initiativer til at mindske virkningen af de stigende 
fødevarepriser i EU, bl.a. oprettelse af en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvor godt 
fødevarekæden fungerer, og analysere detail- og distributionssektorernes koncentration og 
markedssegmentering i EU. Arbejdsgruppen udarbejdede med succes sin første rapport om 
situationen, der blev indarbejdet i en ny meddelelse "Fødevarepriser i Europa"4, der blev 
vedtaget i december 2008. I denne meddelelse foreslås en køreplan for forbedring af 
fødevareforsyningskædens virkemåde, der består af fire sæt af foranstaltninger:

i) Forbedring af fødevareforsyningskædens konkurrenceevne
ii) Stringent og sammenhængende håndhævelse af konkurrence- og 

forbrugerbeskyttelsesreglerne på fødevareforsyningsmarkederne
iii) Revision af forskrifter, der er potentielt problematiske for 

fødevareforsyningskædens virkemåde
iv) Bedre information til forbrugere, offentlige myndigheder og markedsaktører ved, 

at der indføres en mekanisme til løbende overvågning i EU af fødevarepriserne 
og fødevareforsyningskæden

                                               
1 KOM(2008)0040.
2 Kommissionens arbejdsdokument - Tredje statusrapport om strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige 
rammer - KOM(2009)0017.
3 KOM(2008)0321.
4 KOM(2008)0821.
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v) Undersøgelse af foranstaltninger til forebyggelse af spekulation til skade for 
kommercielle aktører på landbrugsråvaremarkederne.

Med hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne i fødevaresektoren er 
konkurrencebetonede markeder forbrugernes bedste garanti for, at fødevarepriserne holdes på 
et så lavt et niveau som muligt, samtidig med at de sikres det størst mulige udvalg. Derfor er 
det naturligvis vigtigt at overveje alle relevante faktorer, der berører disse markeder, og nøje 
undersøge enhver koncentration og enhver mulig konkurrencebegrænsende adfærd, der kan 
forvride detailmarkedet til skade for forbrugerne. Hvis der foreligger beviser på en adfærd, 
der er i strid med konkurrencereglerne, og som bør behandles på EU-plan, vil Kommissionen 
analysere spørgsmålet nøje og herefter tage stilling til, om den vil gribe ind. De nationale 
konkurrencemyndigheder kan også gribe ind over for konkurrencebegrænsende adfærd, der er 
i strid med EU's konkurrenceregler på et specifikt nationalt marked. I februar 2009 pålagde de 
italienske konkurrencemyndigheder f.eks. pastaproducenter og industrisammenslutninger en 
bøde for indgåelse af konkurrencebegrænsende ordninger med henblik på at indgå aftaler om 
prisstigninger på tørpastaprodukter.

Detailsektoren reguleres desuden af andre politikker og bestemmelser (f.eks. om 
forbrugerbeskyttelse og fair handelspraksis), der kan være bedre egnet til at tackle de 
problemer, der opstår.

Kommissionen er overbevist om, at disse præciseringer vil være til hjælp, herunder navnlig 
det arbejde, der allerede pågår for at forenkle lovgivningsrammen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren har siden Kommissionens seneste meddelelse vedrørende denne sag sendt 
yderligere oplysninger, der især fokuserer på underretningsproceduren.

Kommissionen bemærker i den forbindelse, at forordning (EF) nr. 1925/2006 harmoniserer de 
nationale bestemmelser, som vedrører tilsætning af vitaminer og mineraler og bestemte andre 
stoffer til mad med det formål at sikre et velfungerende indre marked og samtidig yde et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Specifikt er der blevet udarbejdet en liste over vitaminer og 
mineraler, der kan tilsættes levnedsmidler, i overensstemmelser med de regler, der fremgår af 
denne forordning. Derfor kan alle levnedsmidler, der overholder disse krav, herunder italiensk 
pasta, markedsføres lovligt i EU.

I overensstemmelse med en udveksling med de italienske myndigheder konkluderede man, at 
pasta, som defineret i den italienske præsidentielle anordning nr. 187 af 9. februar 2001, hører 
under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1925/2006 og derfor må beriges med 
vitaminer og mineraler. De italienske myndigheder forklarede endvidere, at der ikke er forbud 
imod at bruge benævnelsen "pasta Italiana" om beriget pasta.  Det påhviler medlemsstaternes 
kompetente myndigheder at sikre, at disse bestemmelser håndhæves korrekt.

I henhold til forordning (EF) nr. 1925/2006 kan medlemsstaterne kræve, at 
fødevarevirksomhedsledere underretter om berigede fødevarer inden for deres område for at 
gøre det lettere at gennemføre en effektiv overvågning af sådanne produkter. Som følge heraf 
overtræder den underretningsprocedure, der fastlagt af de italienske myndigheder, ikke EU-
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lovgivningen.

Endelig vil Kommissionen sikre, at alle forslag til foranstaltninger indgivet af medlemsstater 
vurderes rettidigt og korrekt i medlemsstaterne. Evalueringen af sådanne foranstaltninger 
foretages af Kommissionen i lyset af traktatens overordnede mål og eksisterende EU-
forordninger Yderligere mærkningskrav i medlemsstaterne skal begrundes behørigt ud fra de 
grunde, der er specifikt angivet i EU-lovgivningen, som f.eks. beskyttelse af folkesundheden, 
bekæmpelse af svig eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret og må ikke 
skabe uforholdsmæssigt store hindringer for den frie bevægelighed for varer. Man går derfor 
ud fra, at der findes passende sikkerhedsforanstaltninger og procedurer på EU-plan med 
henblik på at tage behørigt hensyn til ikke harmoniserede nationale bestemmelser og til at 
bevare konsekvensen og sammenhængen i EU-lovgivningen."


