
CM\930071DA.doc PE506.321v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.2.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1161/2012 af Hans-Thomas Wacks, østrigsk statsborger, 
vedrørende oplysninger om oprindelsen af fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren mener, at der bør oplyses om oprindelsen af fødevarer i supermarkeder. Etiketter 
indeholder ofte oplysninger som f.eks. "vores eget mærke" eller "fremstillet af Spar/Billa", 
men undlader at afsløre producentens/producenternes identitet. Andrageren efterlyser derfor 
europæisk lovgivning på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

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 levnedsmidler1 fastsætter harmoniserede regler 
for mærkningen af levnedsmidler, der er bestemt til i uforandret stand at leveres den endelige 
forbruger. Det stiller bl.a. krav om, at mærkningen af færdigpakkede levnedsmidler skal 
omfatte navn eller firmanavn og adresse på fabrikanten eller pakkevirksomheden eller på en 
forhandler, der er etableret inden for EU2. Denne bestemmelse har hovedsageligt til formål at 
give forbrugerne mulighed for nemt at finde et kontaktpunkt, således at de kan informere dette 

                                               
1 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. 
2 Artikel 3, stk. 1, nr. 7, i direktiv 2000/13/EF. 
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kontaktpunkt om deres positive eller negative kommentarer vedrørende den købte fødevare1. 
Dette krav er således opfyldt, hvis navn eller firmanavn og adresse på mindst én af deri 
nævnte aktører, dvs. fabrikanten eller pakkevirksomheden eller en forhandler, der er etableret 
inden for EU, fremgår af etiketten eller pakningen til en fødevare. Derfor er fødevarer med 
egne mærker i overensstemmelse med dette krav i direktiv 2000/13/EF, fordi navnet eller 
firmanavnet og adressen på ejeren af mærket rent faktisk er nævnt.   

Direktiv 2000/13/EF er blevet revideret for nyligt. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne2 vil ophæve og erstatte direktiv 
2000/13/EF fra og med den 13. december 2014. Under de forhandlinger, der førte til 
vedtagelse af forordning (EU) nr. 1169/2011, drøftede man, om der skulle medtages et krav 
om systematisk angivelse af navn og adresse på fabrikanten i mærkningen af levnedsmidler. 
Lovgiverne besluttede imidlertid, at det ikke skulle være et obligatorisk krav, men at der 
udtrykkeligt skulle være en forbindelse mellem navnet på den fødevarevirksomhedsleder, der 
står på fødevareetiketten eller -pakken, og spørgsmålet om ansvar, for så vidt angår opfyldelse 
af de relevante EU-krav. 
Artikel 9, stk. 1, litra h), i den sidstnævnte forordning stiller krav om, at navn eller firmanavn 
og adresse på den fødevarevirksomhedsleder, som er ansvarlig for fødevareinformationen, er 
angivet i mærkningen af færdigpakkede levnedsmidler. I henhold til artikel 8, stk. 1, i samme 
forordning er lederen af fødevarevirksomheden, der er ansvarlig for fødevareinformation, den 
leder, under hvis navn eller firmanavn fødevaren markedsføres, eller, hvis denne ikke er 
etableret inden for EU, importøren til EU's marked. 
For så vidt angår fødevarer, der sælges under eget mærke, er den fødevarevirksomhedsleder, 
som er ansvarlig for fødevareinformationen, ejeren af det pågældende mærke; derfor er det 
kun navnet eller firmanavnet og adressen på ejeren af mærket, der skal anføres på 
fødevarepakningen, når forordning (EU) nr. 1169/2011 træder i kraft. 
Endelig er det i henhold til Rådets direktiv 85/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar3 ejeren af mærket, som 
har ansvaret for skade forårsaget af en defekt i forbindelse med fødevarer, der sælges under 
eget mærke. 
Konklusion

Det spørgsmål, der rejses af andrageren, er allerede blevet behandlet af lovgiverne under den 
nylige revision af EU-lovgivningen om fødevareinformation til forbrugerne. Det er blevet 
besluttet ikke at gøre det obligatorisk at kræve navn og adresse på fabrikanten af fødevarer, 
men i stedet at sikre, at den fødevarevirksomhedsleder, som er ansvarlig for fødevaren og for 
fødevareinformationen på varen, altid er angivet i mærkningen. I tilfælde af fødevarer, der 
sælges under eget mærke, er ejeren af mærket ansvarlig for fødevareinformationen, men også 
for alle skader i forbindelse med sådanne fødevarer.  

                                               
1 Sag C-83/96, Dega, Sml. 1997 I, s. 5001, præmis 17 og 18; sag C-315/05, Lidl Italia Srl. mod Comune di 
Arcole, Sml. 2006 I, s. 11181, præmis 46.
2 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18. 
3 EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29. 


