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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF

av 13. desember 2011

om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti

(kodifisering)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksrettsakt til de nasjonale 
parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 om 
angivelse eller merking for å identifisere et bestemt 
næringsmiddelparti(3) er blitt betydelig endret en rekke 
ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 
direktivet kodifiseres.

2) Det indre marked utgjør et marked uten indre grenser, der 
fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester 
og kapital er sikret.

3) Handelen med næringsmidler er av svært stor betydning i 
det indre marked.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 16.12.2011, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2012 av 30. april 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 50 av 13.9.2012, s. 19.

(1) EUT C 54 av 19.2.2011, s. 34.
(2) Europaparlamentets holdning av 11. mai 2011 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2011.
(3) EUT L 186 av 30.6.1989, s. 21.
(4) Se vedlegg I del A.

4) Ved å angi hvilket parti et næringsmiddel tilhører, kan 
behovet for bedre informasjon om produkters identitet 
imøtekommes. Slik angivelse er dermed en nyttig kilde 
til informasjon dersom et næringsmiddel blir gjenstand 
for en tvist eller utsetter forbrukerne for helsefare.

5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. 
mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om merking og presentasjon av samt reklamering for 
næringsmidler(5) inneholder ingen bestemmelser om 
angivelse for å identifisere næringsmiddelpartier.

6) På internasjonalt plan er det en alminnelig plikt å oppgi 
produksjons- eller emballasjeparti for ferdigpakkede 
næringsmidler. Det er Unionens plikt å bidra til 
utviklingen av internasjonal handel.

7) Det bør derfor fastsettes alminnelige og overordnede 
regler med sikte på å håndtere en felles ordning for å 
identifisere næringsmiddelpartier.

8) Ordningens effektivitet avhenger av at den blir anvendt 
i de forskjellige distribusjonsleddene. Det er likevel 
hensiktsmessig å utelukke bestemte produkter og 
bestemte behandlingsmåter, særlig behandlingsmåter 
som finner sted i de første ledd i distribusjonsnettet for 
landbruksprodukter.

9) Det bør tas hensyn til det forhold at for visse næringsmidler 
som forbrukes umiddelbart etter kjøp, for eksempel iskrem 
i porsjonspakninger, er det ikke formålstjenlig å angi 
næringsmiddelpartiet direkte på den enkelte emballasje. 
For disse produktene bør det derimot være obligatorisk å 
angi næringsmiddelpartiet på samleemballasjen.

(5) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
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10) Begrepet næringsmiddelparti innebærer at flere 
salgsenheter av samme næringsmiddel har så å si identiske 
kjennetegn med hensyn til produksjon, fremstilling eller 
emballasje. Det kan derfor ikke omfatte produkter som 
leveres i løs vekt eller produkter som på grunn av sin 
særegne eller uensartede karakter ikke kan anses for å 
utgjøre en ensartet gruppe.

11) På grunn av de ulike identifikasjonsmetodene som 
anvendes, bør det overlates til markedsdeltakeren selv å 
avgrense næringsmiddelpartiet og å påføre den angivelse 
eller merking som svarer til dette.

12) For å imøtekomme det tilsiktede informasjonsbehov må 
angivelsen være lett synlig og lett å gjenkjenne som en 
angivelse.

13) Holdbarhetsgrensen eller siste forbruksdato kan, i 
samsvar med direktiv 2000/13/EF, tjene som en angivelse 
for å identifisere et næringsmiddelparti, forutsatt at datoen 
er nøyaktig angitt.

14) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg I del 
B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1.  Dette direktiv omhandler angivelse som gjør det mulig å 
identifisere et bestemt næringsmiddelparti.

2.  I dette direktiv menes med «næringsmiddelparti» en 
gruppe salgsenheter av et næringsmiddel som er produsert, 
framstilt eller emballert under så å si identiske forhold.

Artikkel 2

1.  Et næringsmiddel kan markedsføres bare når at det 
medfølger en angivelse som nevnt i artikkel 1 nr. 1.

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse

a)  på landbruksprodukter som, når de forlater 
produksjonsområdet, blir

i) solgt eller levert til et sted for midlertidig lagring, 
klargjøring eller emballering,

ii)  transportert til en produsentorganisasjon, eller

iii)  hentet for umiddelbart å inngå i en tilberednings- eller 
bearbeidingsprosess,

b)  når næringsmidlene på stedet for salg til den endelige 
forbruker ikke er ferdigpakket, blir innpakket på kjøperens 
anmodning eller er ferdigpakket for umiddelbart salg,

c)  på emballasje eller beholdere hvis største overflate er 
mindre enn 10 cm2,

d)  på porsjonspakninger av iskrem. En angivelse som gjør det 
mulig å identifisere næringsmiddelpartiet, skal være påført 
samleemballasjen.

Artikkel 3

Et næringsmiddelparti skal avgrenses i hvert enkelt tilfelle av 
den som har produsert, framstilt eller emballert det aktuelle 
næringsmiddelet, eller av den selger etablert i Unionen som 
først selger det.

En av disse markedsdeltakerne skal ha ansvaret for å fastsette 
og påføre angivelsen nevnt i artikkel 1 nr. 1. Den skal innledes 
med bokstaven «L», med mindre den klart skiller seg fra de 
øvrige opplysningene på etiketten.

Artikkel 4

Når næringsmidlene er ferdigpakket, skal angivelsen nevnt 
i artikkel 1nr. 1 og eventuelt bokstaven «L» være påført 
ferdigpakningen eller på en etikett som er festet til den.

Når næringsmidlene ikke er ferdigpakket, skal angivelsen 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 og eventuelt bokstaven «L» være 
påført emballasjen eller beholderen eller, i mangel av dette, de 
tilhørende handelsdokumentene.

Den skal i alle tilfeller være påført på en slik måte at den er lett 
synlig og lett å lese, og den skal ikke kunne fjernes.

Artikkel 5

Når etiketten er merket med holdbarhetsgrensen eller siste 
forbruksdato, er det ikke nødvendig å påføre angivelsen nevnt 
i artikkel 1 nr. 1 på næringsmiddelet, forutsatt at datoen er klart 
angitt og omfatter minst dag og måned i nevnte rekkefølge.

Artikkel 6

Dette direktiv får anvendelse med forbehold for angivelser som 
er fastsatt i Unionens særbestemmelser.

Kommisjonen skal offentliggjøre og ajourføre en liste over de 
aktuelle bestemmelsene.

Artikkel 7

Direktiv 89/396/EØF, som endret ved direktivene oppført i 
vedlegg I del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg I del B.
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Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt 
i sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 8

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 13. desember 2011.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK M. SZPUNAR

 President President

______
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VEDLEGG I

DEL A

Opphevet direktiv med liste over endringsdirektiver

(som nevnt i artikkel 7

Rådsdirektiv 89/396/EØF (EUT L 186 av 30.6.1989, s. 21)

Rådsdirektiv 91/238/EØF (EUT L 107 av 27.4.1991, s. 50)

Rådsdirektiv 92/11/EØF (EUT L 65 av 11.3.1992, s. 32)

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(som nevnt i artikkel 7)

Direktiv Frist for innarbeiding

89/396/EØF 20. juni 1990(*)

91/238/EØF —

92/11/EØF —

(*) I samsvar med artikkel 7 første ledd i direktiv 89/396/EØF, som endret ved direktiv 92/11/EØF:
 «Om nødvendig skal medlemsstatene endre sine lover og forskrifter slik at de

– innen 20. juni 1990 tillater handel med produkter som er i samsvar med dette direktiv,
– fra 1. juli 1992 forbyr handel med produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv. Handel med produkter som er brakt i 

omsetning eller merket innen denne dato, og som ikke er i samsvar med dette direktiv, kan likevel fortsette inntil lagrene er 
tømt.
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VEDLEGG II

Sammenligningstabell

Direktiv 89/396/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1 og 2 Artikkel 2 nr. 1 og 2

Artikkel 2 nr. 3 —

Artikkel 3-6 Artikkel 3-6

Artikkel 7 —

— Artikkel 7

— Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 9

— Vedlegg I

— Vedlegg II




