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Om: Andragende 0544/2011 af Roberto Raggi e Giuseppe Fusari, italiensk statsborger, 
for "Associazione SOS Consumatore e Consumatori Europei", om beskyttelse af 
forbrugerne og kampen imod forfalskede fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren oplyser om den alvorlige fare ved indførsel til EU af forfalskede fødevarer og af 
fødevarer, der ikke lever op til reglerne for sundhedssikkerhed i medlemsstaterne. Det drejer 
sig specielt om produkter af kinesisk oprindelse.

I denne forbindelse opfordres Kommissionen til at gøre en kraftigere indsats i kampen mod 
import af forfalskede landbrugsprodukter til konsum, som er skadelige for den menneskelige 
sundhed, og man opfordrer endvidere til overvågning af de europæiske havne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andragendet

Andrageren er uenig i EU-lovgivningen om fødekæden og så hellere, at kræfterne i stedet blev 
brugt på at beskytte borgerne mod forfalskede fødevarer. I denne forbindelse misbilliger han 
tydeligvis især de fødevarer, der importeres til Italien, og spørger, om de nationale 
kontrolmyndigheder er tilstrækkeligt udrustet til at kunne håndtere de farer, han fornemmer.

Kommissionens bemærkninger til andragendet
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Kommissionen er ikke enig i andragerens synspunkt om, at en stor del af EU-lovgivningen på 
området overser dette forhold. Fødevarelovgivningen, der ligger til grund for det indre 
marked inden for denne sektor, og som står for mere end 10 % af husholdningernes forbrug i 
de 27 EU-lande, er en vigtig del af EU-lovgivningen og er hver dag til glæde for millioner af 
borgere, der formentlig nyder godt af det mest varierede og sikre detailsalg af fødevarer i 
verden. Denne lovgivning er naturligvis genstand for revision. Kommissionen er i gang med 
at reducere de administrative byrder og fremme principperne om subsidiaritet og 
proportionalitet. De konkrete tiltag er en del af dagsordenen om bedre lovgivning. Siden 2007 
har Kommissionen gennemført en stor undersøgelse for at måle de administrative 
omkostninger og reducere de administrative byrder. Det skønnes, at det vil være muligt at 
reducere de administrative omkostninger med helt op til 25 % i 2012. Det vil have en 
betydelig økonomisk indvirkning på EU's økonomi – svarende til en stigning på 1,4 % i BNP.

Den 17. rapport om bedre lovgivning1 giver baggrundsinformation om principperne og 
kommer med eksempler på centrale sager, hvor spørgsmålet om subsidiaritet er blevet rejst. 
Den påviser de mange forskellige holdninger hos de forskellige aktører – Kommissionen, 
Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og de 
nationale parlamenter. Kommissionen vil fremlægge en statusrapport om dagsordenen 
vedrørende bedre lovgivning i andet halvår 2012.

Hvad angår det særlige spørgsmål om fødevaresikkerhed og myndighedernes mulighed for at 
sikre den, vil Kommissionen derfor gerne henvise Udvalget for Andragender til især artikel 8 
i forordning (EF) nr. 178/20022 (normalt omtalt som "den generelle fødevarelov"), i henhold 
til hvilken forebyggelse af uredelig eller vildledende handlemåde og fødevareforfalskning og 
enhver anden praksis, som kan vildlede forbrugerne, er et af målene med EU's 
fødevarelovgivning. Endvidere er vildledende mærkning udtrykkeligt forbudt i henhold til de 
generelle bestemmelser om mærkning af fødevarer. Det kræves i artikel 2 i direktiv 
2000/13/EF om mærkning og præsentationsmåder for levnedsmidler3, at mærkningen og de 
anvendte metoder ikke må være af en sådan karakter, at de kan vildlede køberen på afgørende 
vis, særligt i forbindelse med levnedsmidlets egenskaber og særlig vedrørende bl.a. deres 
natur og identitet. Dette gælder også for præsentation af og reklame for levnedsmidler.

Medlemsstaterne er ansvarlige for at håndhæve EU's foderstof- og fødevarelovgivning og ved 
hjælp af tilrettelæggelsen af den officielle kontrol at sikre, at aktørerne inden for 
fødevareerhvervet opfylder de relevante lovgivningskrav på alle produktions-, forarbejdnings-
og distributionsniveauer. Den officielle kontrol skal udføres regelmæssigt og med passende 
mellemrum baseret på risikoen, og der skal tages de nødvendige skridt for at fjerne risikoen 
og sikre håndhævelsen af EU's fødevarelovgivning, både med hensyn til nationale og 
importerede produkter. Hvad angår de importerede produkter, der bekymrer andrageren, vil 
det være fornuftigt at henvise ham til Revisionsdomstolens særberetning nr. 1 2010 om 
toldprocedurer og særberetning nr. 14 2010 om importeret kød. De indeholder mange nyttige 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:EN:PDF.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer 
vedrørende fødevaresikkerhed, EFT L 31 af 1.2.2002.
3 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.
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og relevante oplysninger.

Normalt er fødevareforfalskning i Europa en strafbar lovovertrædelse, der falder uden for EU-
lovgivningens direkte anvendelsesområde. Kommissionen vil dog gerne henlede 
udvalgsmedlemmernes opmærksomhed på den nylige (november 2011) "OPSON"1 -
operation, der blev koordineret af Interpol og Europol samt kontrolmyndighederne i otte 
medlemslande2, og som førte til beslaglæggelse af snesevis af tons forfalskede produkter. 
Produkterne giver typisk høje fortjenester i fødekæden (oste, vine, olie, chokolade osv.) og 
kan som minimum oplagres på mellemlang sigt. Denne operation er et godt eksempel på de 
relevante myndigheders effektive kapacitet til at håndtere denne slags problemer.

Hvad angår risiciene for forbrugerne i forbindelse med usikre eller forurenede produkter, vil 
Kommissionen gerne endnu en gang henvise udvalget til det hurtige varslingssystem for 
fødevarer og foder3.

Det er Kommissionens opfattelse, at dette system til kontrol med markedsføringen af 
produkterne, når en risiko er opstået, fungerer godt. Til orientering kan nævnes, at flertallet af 
de 55 alarmer, der blev udløst i henhold til systemet i 2011, drejede sig om afvisninger ved 
grænsen, og det er netop en af de ting, andrageren er bekymret over.

Andragerens bekymring vedrørende information af forbrugerne er naturligvis også en fortsat 
bekymring for Europa-Parlamentet, som det fremgår af de nylige drøftelser, der endte med en 
aftale ved andenbehandlingen i juli 2011 (betænkning af Sommer, EP-ref.: A7-0109/2010). 
Yderligere initiativer vedrørende handelsnormer og kvalitetsmærker er i dag til 
førstebehandling i henhold til lovgivningsproceduren (betænkninger af Garcia Perez, EP ref. 
C7-0423/2010 og C7-0422/2010)), hvilket andragerens opmærksomhed med fordel kan 
henledes på.

Konklusion

Selv om fødevaresystemet fortsat kan forbedres som skitseret ovenfor, er Kommissionen ikke 
enig i, at fødevarehandelen indebærer risici for forbrugerne i Europa, og den deler ikke 
andragerens synspunkt på dette område."

                                               
1 Betyder "mad" på oldgræsk.
2 http://www.contrefacon-riposte.info.
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm.


