
CM\903677DA.doc PE454.623v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

9.12.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0725/2010 af Marco Noto, italiensk statsborger, om etiketter på 
dåsefisk

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på, at der på etiketterne på dåsefisk kun oplyses, hvor fisken 
blev bearbejdet, men ikke hvor den blev fanget. Andrageren mener, at disse oplysninger er 
vigtige med henblik på at sætte forbrugerne i stand til at træffe et kvalificeret valg, f.eks. hvis 
de ikke ønsker at spise fisk fra farvande, som udsættes for overfiskeri, eller som er stærkt 
forurenede. Han anmoder derfor om at få disse oplysninger medtaget i mærkningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"I Kommissionens forordning nr. 2065/2001 (om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning nr. 104/2000) gælder forpligtelsen til at anføre det område, hvor fiskeriproduktet 
blev fanget, kun produkter, der er anført i kapitel 3 i den kombinerede nomenklatur (KN).

Tilberedte varer, det vil sige produkter i kapitel 16 i KN, herunder dåseprodukter hører ikke 
ind under denne forpligtelse. Så kun de generelle krav til mærkning, der er fastsat i 
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13 gælder for de fleste dåseprodukter.

Ikke desto mindre er der fastsat specifikke krav til mærkning af dåseprodukter i Rådets 
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forordning nr. 2136/89, som ændret ved Kommissionens forordning nr. 1181/2003 og 
1345/2008 (handelsbetegnelser for sardinkonserves og sardintypeprodukter), og i Rådets 
forordning nr. 1536/92 (handelsbetegnelser for tun- eller bonitkonserves).

Hvis der er tale om sardinkonserves og sardintypeprodukter, fastsættes det i Kommissionens 
forordning nr. 1345/2008, at det geografiske område, hvor arterne blev fanget, bør bruges som 
en kvalifikativ term i mærkningen af disse produkter. 

Konklusion
Reformen af markedspolitikken vil behandle mulige måder til forbedring af de oplysninger, 
der gives til forbrugerne om det geografiske område, hvor fiskeriprodukter fanges. Et forslag 
fra Kommissionen om reformen er planlagt til det første halvår af 2011."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

Kommissionen vedtog i juli 2011 en forslag om reform af den fælles markedsordning for 
fiskevarer og akvakulturprodukter (COM(2011)416)1.

I artikel 42 har Kommissionen fastlagt vilkårene for obligatoriske oplysninger til forbrugerne, 
som også omfatter dåsekonserves. Forslaget vil gøre det lovpligtigt at mærke produkter på 
dåse, der forarbejdes og afsættes i EU, med artens handelsbetegnelse, navnet på området, hvor 
produktet er fanget, eller landet, hvor det blev opdrættet og produktionsmåde (navnlig 
"fanget" eller "opdrættet").

Kommissionens forslag er for øjeblikket til behandling i Europa-Parlamentet og Rådet. 
Førstebehandlingen af forslaget forventes afsluttet i september 2012.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0416:EN:NOT


