
 

 

 

 

EUROPA-KOMMISSIONEN 

Bruxelles, den 27.7.2011 
KOM(2011) 475 endelig 

2008/0028 (COD) 

  

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

i henhold til artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde 

om Europa-Parlamentets ændring[er] til Rådets holdning til 
forslaget til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 
 

om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 
og forordning (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af direktiv 87/250/EØF, 90/496/EØF, 

1999/10/EF, 2000/13/EF, 2002/67/EF, 2008/5/EF og forordning (EF) nr. 608/2004 

 

Offentligt
KOM (2008) 0040 - Ændret forslag

Europaudvalget 2008



 

DA 2   DA 

2008/0028 (COD) 

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

i henhold til artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde 

om Europa-Parlamentets ændring[er] til Rådets holdning til 
forslaget til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 
 

om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 
og forordning (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af direktiv 87/250/EØF, 90/496/EØF, 

1999/10/EF, 2000/13/EF, 2002/67/EF, 2008/5/EF og forordning (EF) nr. 608/2004 

1. INDLEDNING 

Ifølge artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal Kommissionen afgive udtalelse om de ændringer, Europa-
Parlamentet foreslår ved andenbehandlingen. Kommissionen forelægger hermed sin 
udtalelse om Parlamentets ændringer.  

2. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dok. KOM(2008) 40 endelig – 2008/0028 (COD)): 

1. februar 2008 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

18. september 2008 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: 16. juni 2010 

Ændret forslag fremsendt: ingen 

Rådets holdning vedtaget: 21. februar 2011 

Europa-Parlamentets andenbehandlingsholdning vedtaget: 6. juli 2011 



 

DA 3   DA 

3. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG  

Forslaget omfatter en konsolidering og opdatering af to vigtige slags 
mærkningsbestemmelser, nemlig henholdsvis generel mærkning af fødevarer 
(direktiv 2000/13/EF)1 og næringsdeklaration (direktiv 90/496/EØF)2. Forslaget 
omfatter desuden en omarbejdning af seks andre direktiver om mærkning af bestemte 
kategorier af fødevarer. Forslaget havde bl.a. følgende hovedformål: 

– At skabe en enkelt retsakt om principper og krav vedrørende horisontale 
mærkningskrav med hensyn til generel mærkning og næringsdeklaration. 

– At medtage særlige bestemmelser om ansvarsfordelingen i hele fødevarekæden 
for så vidt angår sikring af, at der foreligger fødevareinformation, og at den er 
korrekt. 

– At fastlægge målelige kriterier for visse læsbarhedsaspekter ved mærkning af 
fødevarer. 

– At præcisere de gældende regler vedrørende mærkning med oprindelsesland 
eller herkomststed. 

– At indføre obligatorisk næringsdeklaration i det primære synsfelt for de fleste 
forarbejdede fødevarer. 

4. KOMMISSIONENS UDTALELSE OM EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER 

I forbindelse med andenbehandlingen vedtog Europa-Parlamentet en konsolideret 
tekst, som indeholder en række ændringer i forhold til Rådets 
førstebehandlingsholdning. Teksten er resultatet af drøftelser mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Kommissionen kan acceptere alle 
Parlamentets ændringer, som er resultatet af interinstitutionelle forhandlinger, der 
gjorde det muligt at nå frem til enighed ved andenbehandlingen. 

                                                 
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 Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler (EFT L 
276 af 6.10.1990, s. 40). 
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