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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/101/EF

av 26. november 2001

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av 

samt reklamering for næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/13/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om merking og presentasjon av samt reklamering for 
næringsmidler(1), særlig artikkel 6 nr. 6 annet ledd første 
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juni 1964 om 
helseproblemer ved handel med ferskt kjøtt innenfor 
Fellesskapet(2), sist endret ved direktiv 95/23/EF(3), er 
det fastsatt en definisjon av kjøtt som ble utarbeidet med 
sikte på hygiene og vern av folkehelsen. Definisjonen 
dekker alle deler av dyr som er egnet til konsum. Den 
samsvarer imidlertid ikke med forbrukernes oppfatning 
av kjøtt og opplyser ikke forbrukeren om den egentlige 
arten av produktet med betegnelsen «kjøtt».

2) Flere medlemsstater har vedtatt en definisjon av 
betegnelsen «kjøtt», som er beregnet på merking av 
produkter som inneholder kjøtt. De ulike nasjonale 
framgangsmåtene har imidlertid ført til forskjeller som 
skader det indre markeds virkemåte, og som gjør det 
nødvendig å utarbeide en harmonisert definisjon.

3) I vedlegg I til direktiv 2000/13/EF er det fastsatt visse 
kategorier av ingredienser der angivelse av kategori 
kan erstatte det spesifikke navn på ingrediensen som 
vurderes for oppføring på listen over ingredienser.

4) Kategorien «kjøtt» er ikke definert i dette vedlegget, 
noe som skaper vanskeligheter i forbindelse med 
anvendelsen av direktiv 2000/13/EF, særlig med hensyn 
til listen over ingredienser og mengdeangivelsen av 
ingredienser. Det bør derfor fastsettes en harmonisert 
definisjon som tilsvarer kategorinavnet «...kjøtt» med 
hensyn til anvendelsen av direktiv 2000/13/EF.

5) Av hensyn til forbrukernes rett til å få god og tydelig 
informasjon slik at de kan velge hva de vil spise og 
vurdere forskjeller i salgspriser, bør navnet på artene 
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som er brukt, være en del av angivelsen av dette 
kategorinavnet.

6) Definisjonen gjelder bare for merking av produkter 
som inneholder kjøtt som en ingrediens. Den gjelder 
derfor ikke for merking av stykningsdeler av kjøtt 
eller anatomiske deler når de selges uten videre 
bearbeiding.

7) Mekanisk utbeinet kjøtt er vesentlig forskjellig fra 
«kjøtt» slik det oppfattes av forbrukerne. Det bør derfor 
ikke være omfattet av definisjonens virkeområde.

8) Det bør følgelig betegnes med sitt spesifikke navn, 
«mekanisk utbeinet kjøtt», og artens navn, i samsvar med 
regelen i artikkel 6 nr. 6 i direktiv 2000/13/EF. Denne 
merkingsbestemmelsen får anvendelse på produkter 
som kommer inn under fellesskapsdefinisjonen av 
mekanisk utbeinet kjøtt.

9) Øvrige deler av dyr som er egnet til konsum, men som 
ikke kommer inn under definisjonen av betegnelsen 
«kjøtt» med hensyn til merking, må også etter samme 
prinsipp betegnes med sitt spesifikke navn. 

10) For at innholdet av «kjøtt» i et produkt skal kunne 
bestemmes på en ensartet måte, bør det fastsettes øvre 
grenser for innhold av fett og bindevev i produkter 
som kan betegnes med kategorinavnet «...kjøtt». 
Disse grensene berører ikke de særlige bestemmelsene 
om hakket kjøtt eller bearbeidet kjøtt som er fastsatt 
i rådsdirektiv 94/65/EF av 14. desember 1994 om 
fastsettelse av krav til produksjon og markedsføring av 
hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt(4).

11) Dersom disse øvre grensene overskrides og alle andre 
kriterier for definering av «...kjøtt» er oppfylt, bør 
innholdet av «...kjøtt» justeres tilsvarende ned, og 
ingredienslisten bør i tillegg til betegnelsen «...kjøtt» 
inneholde opplysninger om innholdet av fett og/eller 
bindevev.

12) Det er også nødvendig å fastsette en harmonisert 
metode for fastsettelse av bindevevsinnhold.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 310 av 28.11.2001, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 20.

(1)    EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 
(2)    EFT L 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(3)    EFT L 243 av 11.10.1995, s. 7. (4)    EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10. 
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13) Direktiv 2000/13/EF bør derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2000/13/EF endres i samsvar med teksten 
i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 tillate 
handel med produkter som er i samsvar med direktiv 
2000/13/EF, endret ved dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal fra 1. januar 2003 forby handel med 
produkter som ikke er i samsvar med direktiv 2000/13/EF, 
endret ved dette direktiv.

Handelen med produkter som ikke er i samsvar med dette 
direktiv, men som er merket før 1. januar 2003, kan likevel 
fortsette inntil lagrene er tømt.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. november 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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 VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2000/13/EF tilføyes følgende tekst:

Definisjon Betegnelse

«Skjelettmuskulatur (**) av pattedyr- og fuglearter som er godkjent som egnet 

til konsum, med naturlig innhold av vev eller tilhørende vev når det samlede 

innholdet av fett og bindevev ikke overskrider de verdier som er fastsatt nedenfor, 

og når kjøttet utgjør en ingrediens i et annet næringsmiddel. Denne definisjonen 

omfatter ikke produkter som kommer inn under fellesskapsdefinisjonen av 

«mekanisk utbeinet kjøtt».

Øvre grenser for innhold av fett og bindevev i ingredienser betegnet som 

«...kjøtt»: 

«...kjøtt» og navn (*) på de(n) dyreart(er) det stammer fra. 

Arter
Fett

(%)

Bindevev(1)

(%)

Pattedyr (unntatt kanin og svin) og blandinger 

av ulike arter med overvekt av pattedyr 

25 25

Svin 30 25

Fugl og kanin 15 10

(1) Innholdet av bindevev er beregnet på grunnlag av forholdet mellom 
kollageninnholdet og kjøttproteininnholdet. Kollageninnholdet er 8 ganger 
høyere enn hydroksiprolininnholdet.

Dersom disse øvre grensene overskrides og alle andre kriterier for definering 

av «...kjøtt» er oppfylt, bør innholdet av «...kjøtt» justeres tilsvarende ned, og 

ingredienslisten bør i tillegg til betegnelsen «...kjøtt» inneholde opplysninger om 

innholdet av fett og/eller bindevev.

  (*)   Ved merking på engelsk kan denne betegnelsen erstattes av det generiske navnet på ingrediensen for den aktuelle dyrearten.
(**) Mellomgulvet og de ytre tyggemuskler inngår i skjelettmuskulaturen, mens hjerte, tunge, muskler i hodet (andre enn de ytre tyggemusklene), forkneledd, tarsalledd og 

hale, ikke gjør det.»


