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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0743/2011 af Jaime Sanfelix Palau, spansk statsborger, om påståede 
utilstrækkeligheder i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. 
marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler

1. Sammendrag

Andrageren mener, at målet med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. 
marts 2000 om en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning, præsentation og 
annoncering af levnedsmidler er af begrænset rækkevidde, fordi det ikke er fastsat i detaljer, 
hvor på produktet denne mærkning skal anbringes for at blive set af forbrugeren. Når dette 
overlades til den nationale lovgivning, er informeringen af forbrugeren reelt ikke entydig, og 
der åbnes mulighed for, at distributører kan misbruge reglerne, og at der skabes forvirring 
med hensyn til angivelsen af sådanne produkters oprindelse og kvalitet. Han mener derfor, at 
dette direktiv bør revideres i forbrugerens interesse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andrageren anfører, at der ikke findes detaljerede EU-regler for, hvor etiketten på fødevarer 
skal placeres eller præsenteres. Han mener endvidere, at de generelle regler for mærkning, 
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som krævet i henhold til direktiv 2000/13/EF1, også bør gælde ikkefærdigpakkede fødevarer. 
Det anføres, at produkterne i denne kategori i manglen på obligatoriske krav let kan blive 
blandet sammen og dermed forvekslet. Dette vil igen svække sporbarheden af disse fødevarer 
og vildlede forbrugerne. Med henvisning til ovenstående anmoder andrageren om en behørig 
ændring af de gældende mærkningsregler. 

"Kommissionens bemærkninger

Direktiv 2000/13/EF fastlægger et generelt princip, hvorefter mærkning og præsentation af 
samt reklame for fødevarer ikke må vildlede forbrugeren. Dette princip gælder både 
færdigpakkede og ikkefærdigpakkede fødevarer. I dette direktiv forstås ved "mærkning": 
angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som vedrører et 
levnedsmiddel, og som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter 
af enhver art, der ledsager eller henviser til dette levnedsmiddel. 

Som følge af nærhedsprincippet og i betragtning af, at de fødevarer, der sælges uden 
emballage, kun i meget begrænset omfang handles på tværs af grænserne, er det op til 
medlemsstaterne at beslutte, hvilke oplysninger der skal fremgå af etiketten på 
ikkefærdigpakkede fødevarer. Samme tilgang er bibeholdt i den nyligt vedtagne forordning 
(EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne2. Den nye lovgivning stiller 
imidlertid krav om, at forbrugeren altid skal oplyses om et produkts indhold af stoffer, der kan 
forårsage allergiske reaktioner eller intolerans, også når det gælder ikkefærdigpakkede 
fødevarer.

Desuden fastsætter den nye forordning en række generelle principper og krav om god 
oplysningspraksis samt om tilgængeligheden, placeringen og præsentationen af obligatorisk 
fødevareinformation. Det kræves navnlig i forordningen, at obligatoriske oplysninger skal 
være let tilgængelige og anført på et iøjnefaldende sted og således, at de er let synlige, let 
læselige og uudslettelige. De må under ingen omstændigheder være skjult, tildækket eller 
opdelt ved andre påskrifter eller billeder eller andre materialer.

På færdigpakkede fødevarer skal oplysningerne fremgå af emballagen eller af en etiket. Ved 
"etiket" forstås: enhver form for vedhæng, tegn, mærke, billede eller andet beskrivende 
materiale, som er skrevet, trykt, stencilleret, angivet, stemplet eller præget på eller fæstnet til 
emballagen eller fødevarebeholderen. Med hensyn til ikkefærdigpakkede fødevarer beslutter 
de nationale myndigheder, hvordan oplysninger om allergener eller andre oplysninger, som de 
enkelte medlemsstater stiller krav om, gøres tilgængelige. Dog skal ovennævnte generelle 
principper og krav, såsom let tilgængelighed og synlighed, altid overholdes. 

Med henblik på at sikre opfyldelsen af kravene til fødevareinformation definerer forordningen 
fødevarevirksomhedsledernes ansvar i overensstemmelse med deres rolle i 
fødevareforsyningskæden. Derfor skal fødevarevirksomhedsledere, herunder detailhandelen, 
for så vidt angår ikkefærdigpakkede fødevarer til enhver tid overholde EU-regler og 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 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, s. 29.

2 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.



CM\896417DA.doc 3/3 PE485.974v01-00

DA

eventuelle nationale regler om præsentation og tilgængelighed af fødevareinformation.  

KONKLUSION

Som følge af nærhedsprincippet og det faktum, at ikkefærdigpakkede fødevarer kun i meget 
begrænset omfang handles på tværs af grænserne, er det med undtagelse af allergener op til 
medlemsstaterne at beslutte, om denne produktkategori skal forsynes med oplysninger og i 
givet fald med hvilke. Den nye forordning vedrørende fødevareinformation til forbrugerne 
fastlægger yderligere retlige redskaber, som skal sikre, at forbrugerne ikke vildledes med 
hensyn til information om ikkefærdigpakkede fødevarer og deres identitet."


