
SPØRGSMÅL OG SVAR OM AMENDMENT 171 
 
EU har i over 30 år opereret med et regelsæt om mærkning og markedsføring af mejeriprodukter – kaldet 
mejeribetegnelserne. Ifølge disse regler skal produkterne være fremstillet af mælk fra ko, ged, får eller andre 
pattedyr for at kunne anvende navne som mælk, ost, smør, yoghurt etc. på emballagen og i reklamer.  
 
Gennem tiden har der været retssager om fortolkningen af reglerne. Fx hvorvidt det er tilladt at skrive 
vegetabilsk ost, eller på anden vis føje ord eller beskrivelser til mejeribetegnelserne som ’lignende’, 
’alternativ’ eller skrive ’Ost – lavet af planter’. Nogle sager er afgjort ved lokale domstole, men i den sidste 
ende er det EU-domstolen, der afgør sagerne.  
   
Amendment 171 er et forslag til revision af mejeribetegnelserne, som primært går ud på at indarbejde den 
retspraksis, der er kommet ud af EU-Domstolens afgørelser gennem tiden. En præcisering af 
mejeribetegnelserne om man vil.  
 
Amendment 171 har mødt en del kritik – blandt andet fra producenter af plantedrikke.  
 
Vi bringer her et udpluk af kritikpunkterne og Mejeriforeningens svar:  

 
Forslaget er imod den grønne omstilling, Green Deal og lignende initiativer 
Svar: Det er ikke rigtigt. Producenter af plantedrikke og andre plantebaserede fødevarer har fortsat masser 
af muligheder for at markedsføre deres produkter. Forslaget er udelukkende en præcisering af, hvornår det 
er tilladt at bruge de såkaldte mejeribetegnelser (mælk, ost, smør, yoghurt etc.) i markedsføring og på 
emballagetekster.  
 
Forslaget forhindrer producenter af plantedrikke i at skrive ’Uden mælk’ eller ’Mælkefri’ på kartonen. 
Hvilket igen gør det umuligt at give denne oplysning til folk, der ikke tåler mælk.  
Det er der intet i Amd. 171, der forhindrer dem i. 
Men til gengæld kan denne type informationer være i strid med de generelle vildledningsregler. Det er for 
eksempel ikke tilladt at skrive ’glutenfri’ på en pakke bacon, da bacon som udgangspunkt ikke indeholder 
gluten. Mejerierne må heller ikke skrive ’fri for tilsætningsstoffer’ på en mælkekarton, da det er noget, der 
gælder al mælk.  
Da al plantedrik som udgangspunkt ikke indeholder mælk, kan det være i strid med de generelle 
vildledningsregler at skrive ’mælkefri’ på kartonen. Men dette har intet med EU's regler for 
mejeribetegnelser eller Amd. 171 at gøre.  
 
Forslaget forhindrer producenter af plantedrikke i at skrive, at deres produkter er ’egnet til folk der ikke 
tåler mælk’ 
Det er der intet i Amd. 171 der forhindrer dem i. 
Men det kan ikke udelukkes, at teksten kan være i strid med de generelle vildledningsregler. Men dette har 
intet med EU's regler for mejeribetegnelser eller Amd. 171 at gøre. (se uddybende svar ovenfor) 
 
Forslaget gør det forbudt at hælde plantedrikke på karton.  
Forkert. Det står der intet om i Amd. 171. Det nye EU-forslag handler udelukkende om, hvad der må skrives 
på kartonen og hvornår det er tilladt er bruge mejeribetegnelser som mælk, ost, smør etc.  
Juice, saft, vand, plantedrik og alle andre typer drikkevarer må fortsat sælges og markedsføres i kartoner. 
Det kommer Amd. 171 ikke til at rokke ved.  


