
Nr. 54/422 27.9.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

TILSkIPUN EvRóPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2011/91/ESB

frá 13. desember 2011

um tilgreiningar og merkingar sem auðkenna framleiðslulotur matvæla (*)

(kerfisbundin útgáfa)

 
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 89/396/EBE frá 14. júní 1989 um 
merkingu sem auðkennir framleiðslulotur matvæla (3) 
hefur nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum atrið-
um (4). Til glöggvunar og hagræðingar ber því að kerfis-
binda þá tilskipun.

2) Innri markaðurinn myndar svæði án innri landamæra 
þar sem frjálsir flutningar á vörum, fólki, þjónustu og 
fjármagni eru tryggðir.

3) Viðskipti með matvæli eru mikilvægur hluti hins innri 
markaðar.

4) Með merkingu sem sýnir hvaða framleiðslulotu matvæli 
tilheyra er þeim þörfum að tryggja beri betri upplýsingar 
um auðkenni varanna fullnægt. Slík merking veitir því 
gagnlegar upplýsingar þegar deilur koma upp um matvæli 
eða ef heilsu neytenda stafar hætta af þeim.

5) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB frá 
20. mars 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla (5) eru engin 
ákvæði varðandi auðkenningu á framleiðslulotum.

6) Á alþjóðlegum vettvangi er almennt skylt að vísa til 
framleiðslu- eða pökkunarlotu matvæla í neytenda-
umbúðum. Sambandinu ber að stuðla að framförum í 
alþjóðaviðskiptum.

7) Því er rétt að kveða á um almennar og þverlægar reglur 
til að stýra sameiginlegu auðkenningarkerfi á fram-
leiðslulotum.

8) Skilvirkni þessa kerfis fer eftir hvernig því er beitt 
á ýmsum sölustigum. Þó er æskilegt að undanskilja 
tilteknar vörur og starfsemi, einkum á fyrstu stigum 
dreifingar kerfis landbúnaðarafurða.

9) Nauðsynlegt er að hafa hliðsjón af því að óþarft er að 
setja merkingu um framleiðslulotu beint á stakar umbúðir 
þegar um tilteknar vörur er að ræða, svo sem rjómaís í 
stökum skömmtum, sem neytt er á staðnum strax eftir 
að þær hafa verið keyptar. Þó skal vera skylt, þegar um 
slíkar vörur er að ræða, að tilgreina framleiðslulotu á 
fjölpakkningunni.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 334, 16.12.2011, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2012 frá 30. apríl 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 54, 19.2.2011, bls. 34.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 11. maí 2011 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 8. nóvember 2011.
(3) Stjtíð. EB L 186, 30.6.1989, bls. 21.
(4) Sjá A-hluta I. viðauka.
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(5) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29.
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10) Í hugtakinu framleiðslulota felst að ýmsar sölueiningar 
matvæla hafa næstum sömu framleiðslu-, vinnslu- eða 
pökkunareinkenni. Því gildir þetta hugtak ekki um vörur 
í lausu eða vörur sem geta ekki talist einsleit 
framleiðslulota vegna sérstakra eiginleika eða misleitni 
þeirra.  

11) Í ljósi þess að ýmsar aðferðir eru notaðar til auð-
kenningar er það á valdi seljanda að ákveða lotuna og 
setja á tilheyrandi upplýsingar eða merkingu. 

12) Eigi merkingin að uppfylla þær kröfur um upplýsingar 
sem ætlast er til verður hún að vera áberandi og 
þekkjanleg sem slík. 

13) Heimilt er að dagsetning um lágmarksgeymsluþol eða 
„síðasti neysludagur“, í samræmi við tilskipun 
2000/13/EB, sé notaður sem lotuauðkenning, að því 
tilskildu að þessi merking sé nákvæmlega útfærð. 

14) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna að því er varðar þá fresti til að leiða í 
landslög þær tilskipanir sem eru tilgreindar í B-hluta I. 
viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Þessi tilskipun gildir um merkingu sem gerir kleift að bera 
kennsl á framleiðslulotu sem matvæli tilheyra. 

2. Í þessari tilskipun merkir „framleiðslulota“ samsafn 
sölueininga matvæla sem eru framleiddar eða pakkaðar við 
nánast sömu skilyrði. 

2. gr. 

1. Óheimilt er að markaðssetja matvæli nema þeim fylgi 
merking eins og um getur í 1. mgr. 1. gr. 

2. Þó gildir 1. mgr. ekki: 

a) um landbúnaðarafurðir sem eru, þegar þær eru fluttar af 
bújörðinni: 

i. seldar eða afhentar til tímabundinnar geymslu- 
tilreiðslu- eða pökkunarstöðva, 

ii. fluttar til samtaka framleiðenda, eða 

iii. sóttar til að koma þeim tafarlaust í tilreiðslu eða 
vinnslu, 

b) þegar matvæli eru seld endanlegum neytanda án 
neytendaumbúða eða þegar matvælum er pakkað að ósk 
neytanda á sölustað eða þau sett í neytendaumbúðir og 
seld tafarlaust; 

c) um umbúðir eða ílát sem eru undir 10 cm2 að ytra máli; 

d) um staka skammta af rjómaís. Merkingin sem auðkennir 
framleiðslulotuna skal koma fram á fjölpakkningunni. 

3. gr. 

Framleiðandi, vinnsluaðili, pökkunaraðili eða fyrsti seljandi 
með staðfestu innan Sambandsins ákvarðar í hverju tilviki 
framleiðslulotu þeirra matvæla sem um er að ræða. 

Einhver þessara rekstraraðila ábyrgist með hvaða hætti 
merkingin sem um getur í 1. mgr. 1. gr. er ákveðin og sett á. Á 
undan henni skal koma bókstafurinn „L“ nema þegar hún er 
skýrt aðgreind frá öðrum upplýsingum á merkimiðanum. 

4. gr. 

Þegar matvæli eru í neytendaumbúðum skal merkingin sem 
um getur í 1. mgr. 1. gr. ásamt bókstafnum „L“, þar sem við á, 
koma fram á tilbúnu pakkningunum eða á áfestum merkimiða. 

Þegar matvælin eru ekki í neytendaumbúðum skal merkingin 
sem um getur í 1. mgr. 1. gr. ásamt bókstafnum „L“, þar sem 
við á, koma fram á umbúðunum eða ílátinu eða, ef því verður 
ekki við komið, á tilheyrandi viðskiptaskjölum. 

Merkingin skal alltaf vera áberandi, auðlæsileg og 
óafmáanleg. 

5. gr. 

Þegar dagsetning lágmarksgeymsluþols eða „síðasti 
neysludagur“ stendur á merkimiðanum er ekki nauðsynlegt að 
merkingin sem um getur í 1. mgr. 1. gr. sé á matvælunum, að 
því tilskildu að þessi dagsetning komi skýrt fram með því að 
tiltaka a.m.k. mánaðardag og mánuð, án skammstöfunar, í 
þeirri röð. 

6. gr. 

Tilskipun þessi gildir með fyrirvara um merkingar sem mælt 
er fyrir um í sértækum ákvæðum Sambandsins. 

Framkvæmdastjórnin skal birta skrá yfir ákvæðin er um ræðir 
og halda henni uppfærðri. 

7. gr. 

Tilskipun 89/396/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipunum sem skráðar eru í A-hluta I. viðauka, er felld úr 
gildi með fyrirvara um skyldur aðildarríkjanna að því er 
varðar þá fresti til að leiða í landslög þær tilskipanir sem eru 
tilgreindar í B-hluta I. viðauka. 
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Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í II. viðauka. 

8. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

9. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Strassborg 13. desember 2011. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. Buzek M. Szpunar 

forseti. forseti. 

 
 

 



27.9.2012  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 54/425 
    

I. VIÐAUKI 

 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar 

(sem um getur í 7. gr.) 

Tilskipun ráðsins 89/396/EBE (Stjtíð. EB L 186, 30.6.1989, bls. 21.) 

Tilskipun ráðsins 91/238/EBE (Stjtíð. EB L 107, 27.4.1991, bls. 50.) 

Tilskipun ráðsins 92/11/EBE (Stjtíð. EB L 65, 11.3.1992, bls. 32.) 

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til að leiða í landslög 

(sem um getur í 7. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar 

89/396/EBE 20. júní 1990 (*) 

91/238/EBE — 

92/11/EBE — 

(*) Í samræmi við fyrstu málsgrein 7. gr. tilskipunar 89/396/EBE, eins og henni var breytt með tilskipun 92/11/EBE: 
„Aðildarríki skulu, ef þörf krefur, breyta lögum sínum og stjórnsýslufyrirmælum, þannig að þau: 
— heimili viðskipti með vörur sem samræmast ákvæðum þessarar tilskipunar eigi síðar en 20. júní 1990, 
— banni viðskipti með vörur sem samræmast ekki ákvæðum þessarar tilskipunar frá og með 1. júlí 1992. Þó er heimilt að versla með vörur 

sem settar eru á markað eða merktar fyrir þann tíma, og eru ekki í samræmi við þessa tilskipun, þar til birgðir eru uppurnar.“ 
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II. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 89/396/EBE Þessi tilskipun 

1. gr. 1. gr. 

1. og 2. mgr. 2. gr. 1. og 2. mgr. 2. gr. 

3. mgr. 2. gr. — 

3.– 6. gr. 3.– 6. gr. 

7. gr. — 

— 7. gr. 

— 8. gr. 

8. gr. 9. gr. 

— I. VIÐAUKI 

— II. VIÐAUKI 
 


