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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0554/2020 af J. H., tysk statsborger, om tilsætning af sukker 
i fødevarer og behovet for EU-bestemmelser som f.eks. forordning (EU) nr. 
1169/2011

1. Sammendrag

Andrageren henleder opmærksomheden på WHO's sundhedsanbefalinger, som har til formål 
at begrænse det daglige indtag af sukker blandt voksne, børn og spædbørn, idet det påpeges, 
at et overdrevent forbrug af sukker er sundhedsskadeligt. Selv om forordning (EU) nr. 
1169/2011 om fødevareinformation omfatter et krav om mærkning af særligt skadelige 
tilsætningsstoffer i fødevarer og fastsætter referencemængder for sukker, omfatter 
forordningen ikke lofter i overensstemmelse med WHO's anbefalinger om sundhedsskadelige 
sukkermængder. Andrageren anmoder om, at forordningen ændres i overensstemmelse 
hermed. Han bemærker endvidere, at fabrikanterne bør tilføje en advarsel på deres 
varedeklarationer om de sundhedsmæssige farer som følge af et overdrevent forbrug af 
sukker, som svarer til sundhedsadvarslerne på cigaretpakker, samt en henvisning til WHO's 
anbefalinger og udtrykket "frit sukker" i overensstemmelse med disse anbefalinger. Reklamer 
henvendt til børn for fødevarer, der indeholder sukker, bør forbydes, og det samme gælder 
tilsætning af frit sukker i fødevarer til småbørn og spædbørn under to år. Han opfordrer også 
til indførelse af en "sukkerafgift", navnlig højere afgifter på fødevarer og drikkevarer, der 
indeholder frit sukker.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juli 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020
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Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne1 stiller krav om 
mærkning af det samlede sukkerindhold og fastsætter et referenceindtag på 90 g. Bilag XIII til 
forordning (EU) nr. 1169/2011 omfatter referenceindtaget for sukker, der generelt gælder for 
børn i aldersgruppen tre år og opefter samt voksne. 

I tillæg til sukker bemærker Kommissionen, at et overdrevent forbrug af andre næringsstoffer 
såsom natrium eller mættet fedt er forbundet med negative sundhedsmæssige konsekvenser. 
Kommissionen har til hensigt at forbedre informationen til forbrugerne i form af obligatorisk 
og harmoniseret næringsdeklaration på forsiden af emballagen, således som det blev bebudet i 
jord til bord-strategien2. En sådan næringsdeklaration på forsiden af emballagen bør give 
forbrugerne letforståelige oplysninger om og et hurtigt overblik over det ernæringsmæssige 
indhold, så de kan træffe informerede valg. I denne forbindelse sigter Kommissionen også 
mod at opnå et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem og fremme omstillingen til sunde 
og bæredygtige kostvaner. Kommissionen er også i færd med at forberede gennemførelsen af 
andre specifikke foranstaltninger, der har til formål at fremme sunde kostvaner såsom 
initiativer med det formål at anspore til ændring af sammensætningen af forarbejdede 
fødevarer, herunder fastsættelse af maksimalgrænseværdier for visse næringsstoffer, 
fastlæggelse af praksis for fastsættelse af obligatoriske minimumskriterier for bæredygtige 
indkøb af fødevarer med henblik på at fremme sunde og bæredygtige kostvaner i skoler og 
offentlige institutioner samt revision af den retlige ramme for EU's skoleordning med henblik 
på at ændre ordningens fokus i retning af sunde og bæredygtige fødevarer.

Forordning (EU) nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til 
særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol3 og de dertil knyttede delegerede 
forordninger fastsætter særlige krav til sammensætning, mærkning, præsentation og reklame 
for de pågældende fødevarer4. Kommissionens direktiv 2006/125/EF om forarbejdede 
levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn5 fastsætter sådanne 
specifikke krav, herunder begrænsninger for indholdet af sukker i visse produktkategorier, 
men der er ikke fastsat noget referenceindtag for sukker i forbindelse med mærkning. 
Kommissionen arbejder i øjeblikket på en revision af kravene og vil tage hensyn til 
næringsstoffer, der giver anledning til bekymring, såsom sukker.

Hvad angår regulering af reklamer henvendt til børn for fødevarer, der indeholder frit sukker, 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 
1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens 
direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EØS-relevant tekst) (EUT 
L 304 af 22.11.2011, s. 18).
2 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til 
spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om 
ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 
2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EØS-relevant tekst) (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).
4 Yderligere oplysninger: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food_en
5 Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier 
og babymad til spædbørn og småbørn (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 
16).

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food_en
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tilskynder direktivet6 om audiovisuelle medietjenester til at anvende samregulering og til at 
fremme selvregulering gennem adfærdskodekser for audiovisuel kommerciel kommunikation, 
som følger med eller er indeholdt i børneprogrammer, om fødevarer7, idet der tages sigte på 
effektivt at reducere børns eksponering for reklamer for sådanne fødevarer. Kommissionen 
støtter medlemsstaternes indsats for at nå internationale frivillige mål8,9. En fælles aktion om 
gennemførelse af bedste praksis med henblik på at reducere den aggressive digitale 
markedsføring henvendt til børn af fødevarer med et højt indhold af sukker, fedt og salt vil 
blive påbegyndt i september 2020. Kommissionen har udarbejdet et værktøjssæt10 til støtte for 
udarbejdelsen af adfærdskodekser for markedsføring af fødevarer og alkoholholdige 
drikkevarer. For at fremme tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af sunde og 
bæredygtige fødevarer meddelte Kommissionen i jord til bord‑strategien, at den vil udarbejde 
en EU-adfærdskodeks for ansvarlig forretnings‑ og markedsføringspraksis i 
fødevareforsyningskæden, ledsaget af en overvågningsramme. Der er i øjeblikket ved at blive 
udarbejdet konkrete arbejdsplaner, og Kommissionen planlægger at undersøge aspekter af 
markedsføringspraksissen vedrørende de fødevarer, der markedsføres. Hvad angår forordning 
(EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer11 vil den planlagte 
fastsættelse af ernæringsprofiler desuden begrænse markedsføringen af fødevarer med et højt 
indhold af sukker, fedt og salt via ernærings- eller sundhedsanprisninger henvendt til børn og 
deres forældre.

Kommissionen er bekendt med anvendelsen af fødevareafgifter som et 
folkesundhedsinstrument i nogle medlemsstater. Sådanne afgifter kan være punktafgifter, men 
de falder uden for anvendelsesområdet for de harmoniserede EU-regler. Det fremgår af afsnit 
VII, kapitel 2 (Fiskale bestemmelser), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
at medlemsstaterne som hovedregel kan indføre og opretholde ikkeharmoniserede interne 
afgifter og frit fastsætte de nærmere bestemmelser om dem, forudsat at de overholder 
EU‑rettens generelle principper. I jord til bord‑strategien bemærker Kommissionen desuden, 
at skatteincitamenter også bør være et nøgleredskab til at fremme omstillingen til et 
bæredygtigt fødevaresystem og få forbrugerne til at vælge en bæredygtig og sund kost. 
Kommissionens forslag om merværdiafgifter (moms) (som i øjeblikket drøftes i Rådet) kan 
give medlemsstaterne mulighed for at anvende afgifter mere målrettet. 

Konklusioner

Med jord til bord-strategien bestræber Kommissionen sig på at opnå et fair, sundt og 
miljøvenligt fødevaresystem. Kommissionen er i færd med at forberede gennemførelsen af 
specifikke foranstaltninger, som har til formål at fremme sunde kostvaner, og som omfatter en 
forbedring af sukkerindtaget og af indtaget af andre ernæringselementer, der giver anledning 

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 af 14. november 2018 om ændring af direktiv 
2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) i betragtning af de ændrede 
markedsforhold (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 69).
7 Fødevarer med et højt indhold af fedt, transfedtsyrer, salt eller natrium og sukker.
8 Verdenssundhedsorganisationen i forbindelse med ikkesmitsomme sygdomme og de relevante verdensmål for 
bæredygtig udvikling.
9 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_da
10 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118874/jrc_marketing_toolkit_%28online%29.pdf
11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9).

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_da
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118874/jrc_marketing_toolkit_(online).pdf
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til bekymring, idet der tages hensyn til de anbefalede niveauer. Hvad angår de specifikke 
foranstaltninger, som andrageren foreslår, vil Kommissionen overveje foranstaltninger med 
henblik på at nå de samme mål i forbindelse med gennemførelsen af jord til bord‑strategien, 
f.eks. bedre mærkning af fødevarer for at give forbrugerne mulighed for at træffe 
informerede, sunde fødevarevalg i overensstemmelse med de sundhedsbaserede anbefalinger, 
skabelse af et gunstigt fødevaremiljø, der gør sunde og bæredygtige valg til lette og 
prismæssigt overkommelige valg, og beskyttelse af børn mod uansvarlig 
markedsføringspraksis. Kommissionen har desuden til hensigt at tage højde for bekymringer 
om overdrevent indtag af sukker i den igangværende revision af Kommissionens direktiv 
2006/125/EF om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og 
småbørn.

4. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 24. maj 2022

Den 28. februar 2022 offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 
sin udtalelse om det øvre tolerable indtag af sukker gennem kosten12, hvori EFSA afgav en 
ekspertudtalelse om mulighederne for at fastsætte en øvre grænse for tolerabelt indtag af 
sukker gennem kosten og – med varierende grad af sikkerhed – bekræftede sammenhængen 
mellem indtag af sukker gennem kosten og en række sundhedsproblemer. Den konkluderede, 
at det imidlertid ikke er muligt at fastsætte en videnskabeligt baseret øvre grænse for 
tolerabelt indtag af sukker gennem kosten (enten samlet, tilsat eller frit sukker) eller et 
"sikkert indtag". Dette skyldes, at risikoen for sundhedsskadelige virkninger steg over hele 
spektret af de observerede niveauer af indtag på en konstant (lineær) måde, dvs. jo større 
indtag, jo større risiko for skadelige virkninger. 

Med hensyn til forordning (EU) nr. 609/201313 om fødevarer bestemt til spædbørn og 
småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og de 
dertil knyttede delegerede forordninger, der fastsætter specifikke krav til sammensætning, 
mærkning, præsentation og reklame for de omfattede fødevarer, oplyste Kommissionen, at 
den arbejder på en revision af Kommissionens direktiv 2006/125/EF14 om forarbejdede 
levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn med henblik på at 
fastsætte specifikke krav, herunder begrænsninger af sukkerindholdet for visse 
produktkategorier. Arbejdet med revisionen er i gang.

Hvad angår fremme og tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af sunde og bæredygtige 
fødevarer meddelte Kommissionen i jord til bord‑strategien, at den ville udarbejde en EU-
adfærdskodeks for ansvarlig forretnings‑ og markedsføringspraksis i 
fødevareforsyningskæden. Den trådte i kraft den 5. juli 202115,,16. Adskillige virksomheder, 
der har undertegnet denne kodeks, har givet konkrete tilsagn om at ændre deres produkters 

12 https://www.efsa.europa.eu/en/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible
13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til 
spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om 
ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 
2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EØS-relevant tekst) (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).
14 Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier 
og babymad til spædbørn og småbørn (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 
16).
15 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
16 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3386

https://www.efsa.europa.eu/en/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3386
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sammensætning, herunder om at reducere mængden af (tilsat) sukker. Desuden bebudede 
Kommissionen i jord til bord-strategien et forslag om en harmoniseret obligatorisk 
næringsdeklaration på forsiden af emballagen og indførelse af ernæringsprofiler for at 
begrænse promoveringen af fødevarer med et højt indhold af f.eks. sukker, fedt og salt over 
for børn og deres forældre via ernærings- eller sundhedsanprisninger. Kommissionen indledte 
i december 2020 processen med at udarbejde en konsekvensanalyse17, der vil undersøge 
forskellige muligheder for et sådant lovgivningsforslag, som forventes at blive vedtaget af 
Kommissionen inden udgangen af 2022.

For at fremme sunde og bæredygtige kostvaner kan Kommissionen i forbindelse med sit 
kommende lovgivningsforslag om en ramme for et bæredygtigt fødevaresystem18 overveje at 
fastsætte obligatoriske minimumskriterier for bæredygtige indkøb af fødevarer i skoler og 
offentlige institutioner. 

Som led i jord til bord-strategien har Kommissionen til hensigt at revidere EU-
skoleordningens retlige ramme for 2017-2023 med henblik på at rette fokus mod sunde og 
bæredygtige fødevarer.

Under EU4Health-programmet iværksatte Kommissionen desuden en indkaldelse af forslag 
vedrørende tilskud til foranstaltninger inden for rammerne af initiativet HealthyLifestyle4All 
med det formål at øge det for nuværende lave indtag af frugt og grøntsager blandt børn og 
sikre, at skolekantiner og -cafeterier er udformet således, at de tilskynder børn til at vælge 
sundere måltider19.

Konklusion

Med jord til bord-strategien bestræber Kommissionen sig på at opnå et fair, sundt og 
miljøvenligt fødevaresystem. I den fremtidige politikudvikling vil Kommissionen tage hensyn 
til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets seneste videnskabelige rådgivning om et 
øvre tolerabelt indtag af sukker gennem kosten. 

17 https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/proposal-
revision-regulation-fic_en

18 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/legislative-framework_en 
19 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_en.pdf

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/proposal-revision-regulation-fic_en
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/proposal-revision-regulation-fic_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/legislative-framework_en
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_en.pdf

