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GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 

 

om Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om registrering af beteg-

nelsen ”Havarti” (BGB) i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og 

beskyttede geografiske betegnelser (komitesag)  

 

KOM-dokument foreligger ikke 
 

Resumé 

Kommissionen har fremsat forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning om registrering af 

betegnelsen ”Havarti” (BGB) i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geo-
grafiske betegnelser. Forslaget har ikke konsekvenser for beskyttelsesniveauet i Danmark. Forslaget 

forventes sat til afstemning i Komitéen for Kvalitetspolitikken for Landbrugsprodukter den 27. maj 

2019. Regeringen agter at støtte forslaget. 

 

Baggrund 

Kommissionen har fremsat forslag til en gennemførelsesforordning om registrering af betegnelsen 

”Havarti” (BGB) i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnel-

ser. 

 

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 52, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer. 

 

Forslaget behandles i en undersøgelsesprocedure i Komitéen for Kvalitetspolitikken for Landbrugs-

produkter. Afgiver Komitéen en positiv udtalelse med kvalificeret flertal, vedtager Kommissionen for-

slaget. Afgiver Komitéen en negativ udtalelse med kvalificeret flertal, vedtager Kommissionen ikke 

forslaget, idet Kommissionen inden for to måneder kan forelægge Komitéen et ændret forslag eller 

inden for en måned kan forelægge forslaget for appeludvalget. Afgives der ikke nogen udtalelse med 

kvalificeret flertal, kan Kommissionen vedtage forslaget. 

 

Forslaget forventes sat til afstemning i Komitéen for Kvalitetspolitikken for Landbrugsprodukter den 

27. maj 2019. 

 

Formål og indhold 

Forslaget indebærer, at navnet ”Havarti” registres som en beskyttet geografisk betegnelse (BGB). Det 

betyder, at navnet kun kan anvendes på oste, der opfylder varespecifikationen for ”Havarti”, hvilket 
blandt andet indebærer, at osten skal være produceret i Danmark. 
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Offentligt
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Fødevarestyrelsen fremsendte efter anmodning fra Producentforeningen af danske BGB og BOB-oste 

ansøgningen om registrering af ”Havarti” til Kommissionen i december 2010. 
 

Ansøgningen blev offentliggjort i januar 2014, og i den efterfølgende indsigelsesperiode, var det muligt 

for myndigheder og andre interessenter i en medlemsstat eller i et tredjeland at gøre indsigelse mod 

registreringen. Der kom indsigelser fra USA, Australien, New Zealand, samt Spanien og Tyskland. Der 

blev afholdt møde med indsigerne i december 2014, uden at parterne kom til enighed, og fra dansk 

side blev ansøgningen opretholdt uændret. 

 

Indsigernes hovedanke mod registreringen var, at ”Havarti” efter deres opfattelse er en generisk be-
tegnelse, der kan anvendes på alle oste af denne type, og de henviste blandt andet til, at der eksisterer 

en Codex-standard for ”Havarti”.  
 

Europa-Parlamentets udtalelser 

Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om forslaget. 

 

Nærhedsprincippet 

Der er tale om gennemførelsesforanstaltninger til en allerede vedtaget retsakt. Det er derfor regerin-

gens vurdering, at det følger heraf, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

Gældende dansk ret 

Der er ikke danske regler på området. 

 

Konsekvenser 

En vedtagelse af forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. 

 

Forslaget har ingen væsentlige statsfinansielle eller administrative konsekvenser for det offentlige. 

Forslaget her heller ikke konsekvenser for EU’s budget. 
 

Forslaget skønnes at have positive erhvervsøkonomiske konsekvenser, idet en registrering af ”Havarti” 
som en beskyttet geografisk betegnelse formentlig vil betyde et øget salg af Havarti til det europæiske 

marked. 

 

En vedtagelse af forslaget skønnes ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. 

 

Høring 

Forslaget har været i høring på høringsportalen.  

 

De Samvirkende Købmænd støtter forslaget.  

 

Generelle forventninger til andre landes holdninger 

Der forventes at være et kvalificeret flertal for forslaget blandt medlemsstaterne. 

 
Regeringens foreløbige generelle holdning 

Regeringen agter at støtte forslaget om registrering af ”Havarti” som en beskyttet geografisk betegnel-

se. 

 

Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg 

Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 
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