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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0089/2012 af Piero Carini, italiensk statsborger, om en 
anmodning om en europæisk lovgivning vedrørende klar farvemærkning af 
handelsvarers etiketter 

1. Sammendrag

Andrageren forklarer meget kortfattet, at der er behov for en europæisk lovgivning, som 
indfører mærkning med forskellige farver for forskellige kategorier af handelsvarer, ikke 
mindst med henblik på at forbedre bortskaffelsen af affald.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

"Det er meget vigtigt at forbrugerne får tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe sikre, 
sunde og bæredygtige valg. EU's overordnede fødevaremærkningslovgivning1 fastsætter, at 
fødevarer skal være forsynet med visse obligatoriske oplysninger. Disse regler er for nylig 
blevet revideret og væsentligt forbedret. Den nye forordning (EU) nr. 1169/2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne2 tager højde for forbrugernes forventninger og behov som 
udtrykt under høringsproceduren i forbindelse med vedtagelsen af den nævnte forordning. 
Den konkrete anmodning om at indføre mærkning for forskellige kategorier af handelsvarer 

                                               
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.
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med henblik på at nedbringe fødevarespild blev ikke stillet af nogen af de interesserede parter.

Imødegåelse af fødevarespild er imidlertid en af Kommissionens aktuelle prioriteter. 
Kommissionen har iværksat forskellige initiativer og tiltag for at bidrage til bedre 
forbrugeroplysning om problemet med fødevarespild, dets indvirkning på miljøet, samt om 
hvordan fødevarespild kan undgås. 
(Jf. http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

Kommissionen vil især gerne nævne følgende resultater og initiativer:

- Kommissionens retningslinjer, som blev vedtaget i 2010, for gennemførelse af frivillige 
mærkningsordninger (herunder miljørelaterede mærkningsordninger) med henblik på at 
fremhæve bedste praksis for, hvordan vildledning af forbrugerne undgås, og hvordan 
ordningernes krav gøres mere gennemsigtige og tydelige. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XC1216(02):da:NOT

- Det europæiske rundbordsforum for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion af 
fødevarer ("The European Food Sustainable Consumption and Production Round Table") er 
et initiativ, der ledes af Europa-Kommissionen og fødevareforsyningskædens partnere i 
fællesskab. Forummets vision er at fremme en videnskabsbaseret, ensartet tilgang til 
bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion i fødevaresektoren i hele EU. Et nøgleprincip 
er, at miljøoplysninger, der formidles i hele fødevarekæden, herunder til forbrugerne, skal 
være pålidelige og konsekvente, forståelige og ikke vildledende med henblik på at fremme 
informerede valg.

Det europæiske rundbordsforum for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion af 
fødevarer vedtog i december 2011 en vejledende rapport vedrørende meddelelse om 
miljøpræstationer/miljøhensyn i forbindelse med føde- og drikkevarer.
http://www.food-scp.eu/files/ReportEnvComm_8Dec2011.pdf  (på engelsk)
http://www.food-scp.eu/node/26 (på engelsk)    

- Kommissionen arbejder på, at der skal udvikles en harmoniseret metode til beregning af 
produkters (ikke blot fødevarers) miljøaftryk. Det er især hensigten at:

a) fastlægge en fælles metode, der sætter medlemsstaterne og den private sektor i stand til at 
vurdere, formidle og benchmarke miljøpræstationer i forbindelse med produkter, tjenester og 
virksomheder på grundlag af en omfattenÞ vurdering af deres miljømæssige indvirkning i hele 
deres livscyklus ("miljøaftryk") (i 2012) 

b) sikre en bedre forståelse af forbrugeradfærd og informere forbrugerne bedre om produkters 
miljøaftryk, blandt andet ved at forhindre brug af vildledende påstande og ved at forbedre 
miljømærkningsordninger (i 2012). 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm
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Desuden undersøger og udvikler Kommissionens tjenestegrene i øjeblikket andre 
undersøgelser og initiativer. Målet er at forbedre forbrugernes kendskab til og forståelse af 
produkters (inklusiv fødevarers) bæredygtighed og undersøge, hvordan de relevante 
oplysninger bedst muligt kan formidles til dem.

Kommissionen overvejer ikke nogen EU-lovgivning til indførelse af mærkning med 
forskellige farver med henblik på en bedre bortskaffelse af affald. Imødegåelse af 
fødevarespild er imidlertid en af Kommissionens aktuelle prioriteter, og der er i øjeblikket 
adskillige initiativer i gang for at tage fat på dette spørgsmål."


