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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 907/ 2013 

av 20. september 2013 

om fastsettelse av regler for søknader om bruk av generiske beskrivelser (betegnelser)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 1 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006 kan særlige generiske beskrivelser 

(betegnelser) som tradisjonelt er blitt brukt til å angi en 

egenskap ved en gruppe næringsmidler eller drikker, og 

som antyder en virkning for helsen, unntas fra denne 

forordning etter en søknad fra de berørte driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak. 

2) For å sikre at søknader som gjelder generiske 

beskrivelser behandles på en måte som gir innsyn, og 

innen rimelig tid, skal Kommisjonen i henhold til 

artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 vedta og 

offentliggjøre reglene som må følges i forbindelse med 

slike søknader. 

3) Reglene skal sikre at søknaden inneholder alle 

opplysninger som er nødvendig for å vurdere den. 

Videre skal reglene ikke hindre Kommisjonen i å 

innhente utfyllende opplysninger når dette er nødvendig, 

avhengig av den generiske beskrivelsens art og 

omfanget av unntaket som søknaden gjelder. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 21.9.2013, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

4) For å unngå at det inngis flere søknader for den samme 

generiske beskrivelsen (betegnelsen) bør det tillates at 

bransjeorganisasjoner som representerer bestemte 

næringsmiddelsektorer, kan inngi søknader på vegne av 

sine medlemmer. 

5) For blant annet å sikre et høyt nivå for forbrukervern 

skal bruken av påstander ikke være uriktig, tvetydig 

eller villedende. Det samme bør gjelde for bruken av 

generiske beskrivelser (betegnelser) som kan antyde en 

virkning for helsen. I tråd med forholds-

messighetsprinsippet og for å nå dette målet må 

nasjonale myndigheter etter eget skjønn og under 

henvisning til Domstolens rettspraksis foreta en 

vurdering for å fastslå gjennomsnittsforbrukerens 

typiske reaksjon i et gitt tilfelle. 

6) Det bør kunne dokumenteres at den generiske 

beskrivelsen (betegnelsen) har vært brukt i medlems-

staten(e) i minst 20 år før ikrafttredelsesdatoen for 

denne forordning. 

7) Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Søknader om bruk av generiske beskrivelser (betegnelser) i 

henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal 

inngis og presenteres i samsvar med reglene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2021/EØS/40/24 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 20. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

Inngivelse av søknaden 

1. Det kan søkes om bruk av en generisk beskrivelse i én eller flere medlemsstater. Søknaden skal inngis til 

vedkommende nasjonale myndighet i én medlemsstat (heretter kalt «mottakermedlemsstaten»). Driftsansvarlige 

kan velge i hvilken medlemsstat søknaden skal inngis, blant medlemsstatene der den generiske beskrivelsen brukes. 

2. Søknaden skal inngis elektronisk og skal inneholde alle opplysninger som er angitt i del B i dette vedlegg. Ved 

behov kan medlemsstatene be om å få en papirkopi av søknaden. Når det gjelder opplysningene som er angitt i del 

B nr. 1.5 og 2 i dette vedlegg, er en liste over henvisninger alene ikke tilstrekkelig. 

3. Ved mottak av en søknad skal vedkommende nasjonale myndighet i mottakermedlemsstaten: 

– skriftlig bekrefte at søknaden er mottatt innen 14 dager etter mottak. I bekreftelsen skal det opplyses om når 

søknaden ble mottatt, 

– omgående underrette Kommisjonen ved å oversende et sammendrag av søknaden, 

– der det er relevant, oversende den fullstendige søknaden til eventuelle andre medlemsstater der det søkes om 

bruk av den generiske beskrivelsen (heretter kalt «berørte medlemsstater»), 

– dersom den eller de berørte medlemsstatene anser at søknaden ikke inneholder de data og de opplysningene som 

er nevnt i del B i vedlegget, skal de underrette mottakermedlemsstaten innen fire uker. 

4. Mottakermedlemsstaten skal omgående kontrollere, idet opplysningene fra den eller de berørte medlemsstatene tas i 

betraktning, at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger som er angitt i del B i dette vedlegg. Dersom 

søknaden ikke inneholder alle opplysningene som er angitt i del B i dette vedlegg, skal mottakermedlemsstaten be 

søkeren om å framlegge de nødvendige tilleggsopplysningene og opplyse om fristen for dette. 

5.  En søknad anses for å være ugyldig dersom søkeren ikke framlegger tilleggsopplysningene som 

mottakermedlemsstaten ber om. I slike tilfeller skal mottakermedlemsstaten underrette søkeren, Kommisjonen og 

andre berørte medlemsstater og begrunne hvorfor søknaden anses som ugyldig. Søkeren skal få mulighet til å inngi 

den samme søknaden på nytt, bortsett fra til den eller de medlemsstatene der de nødvendige opplysningene ikke ble 

framlagt. 

6.  Mottakermedlemsstaten skal omgående oversende den gyldige søknaden til Kommisjonen og alle medlemsstater og 

underrette søkeren om dette. Kommisjonen skal bekrefte mottak av den gyldige søknaden skriftlig til 

mottakermedlemsstaten innen 14 dager etter mottak. 

7.  Mottakermedlemsstaten og den eller de berørte medlemsstatene skal avgi sin uttalelse til Kommisjonen innen seks 

uker etter at den gyldige søknaden er oversendt. Uttalelsen skal angi om den generiske beskrivelsen oppfyller 

vilkårene for å få innvilget et unntak i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og om den 

understøttes av opplysningene som er angitt i del B, nr. 1.3, 1.4, 1.5 eller eventuelt nr. 2 i dette vedlegg, og 

begrunne uttalelsen. Uttalelsene skal avgis skriftlig. Andre medlemsstater kan også avgi en uttalelse om søknaden 

til Kommisjonen innen samme frist og i henhold til samme kriterier. 

8. Etter å ha mottatt en gyldig søknad fra en medlemsstat og uttalelsene nevnt i nr. 7 i denne del av vedlegget, kan 

Kommisjonen innen rimelig tid innlede framgangsmåten for godkjenning av den generiske beskrivelsen i henhold 

til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

DEL B 

Søknadens innhold 

1. Obligatoriske opplysninger 

Søknaden skal inneholde: 

1.1.  Et sammendrag av søknaden som skal inneholde: 

– søkerens navn og adresse, 

– den generiske beskrivelsen som søknaden gjelder, 

– en kort beskrivelse av egenskapene ved gruppen av næringsmidler eller drikker som omfattes av den 

generiske beskrivelsen, og 

– den eller de medlemsstatene som omfattes av søknaden om bruk av den generiske beskrivelsen.  
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1.2.  Søker 

Navn, adresse og kontaktopplysninger til den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som inngir en søknad, 

og/eller til personen som har fått fullmakt til å kommunisere med Kommisjonen på vegne av søkeren. 

Søknader om godkjenning av en generisk beskrivelse kan også inngis av bransjeorganisasjoner som opptrer på 

vegne av sine medlemmer, og skal inneholde navn, adresse og kontaktopplysninger til bransjeorganisasjonen  

som inngir søknaden, og/eller til personen som har fått fullmakt til å kommunisere med Kommisjonen på vegne 

av bransjeorganisasjonen. Opplysninger om at søknaden støttes av bransjeorganisasjonens medlemmer er 

ønskelig. 

1.3.  Den generiske beskrivelsen som søknaden gjelder 

1. Den generiske beskrivelsen på det eller de språkene den tradisjonelt brukes på. En beskrivelse av den 

generiske beskrivelsen på engelsk der dette er relevant. 

2. Den eller de medlemsstatene der den generiske beskrivelsen brukes. 

1.4.  Gruppen av næringsmidler eller drikker som omfattes av den generiske beskrivelsen 

1. En angivelse av gruppen av næringsmidler eller drikker som markedsføres med den generiske beskrivelsen 

som søknaden gjelder. 

2. En detaljert beskrivelse av de egenskaper og elementer som skiller gruppen av næringsmidler eller drikker 

som markedsføres med den generiske beskrivelsen som søknaden gjelder, fra andre produkter som tilhører 

samme gruppe av næringsmidler eller drikker. 

1.5. Understøttende opplysninger om bruken av den generiske beskrivelsen 

Relevant bibliografisk eller annen verifiserbar dokumentasjon som viser at gruppen av næringsmidler eller 

drikker med den generiske beskrivelsen har vært på markedet i en periode på minst 20 år i medlemsstaten(e) før 

datoen for ikrafttredelse av denne forordning. 

2. Tilleggsopplysninger som må framlegges på initiativ fra medlemsstatene: understøttende opplysninger om 

forbrukerens forståelse/oppfattelse 

Dersom mottakermedlemsstatene og den eller de berørte medlemsstatene anser det som nødvendig for å kunne 

vurdere søknaden, kan de be om følgende typer tilleggsopplysninger fra søkeren før søknaden inngis til 

Kommisjonen: 

– relevant dokumentasjon eller relevante opplysninger om forbrukernes forståelse og oppfatning av de 

virkninger som den generiske beskrivelsen kan antyde. Slike opplysninger skal omfatte den eller de 

medlemsstatene der den generiske beskrivelsen brukes, 

– relevant dokumentasjon eller relevante opplysninger som viser at forbrukeren forbinder den generiske 

beskrivelsen med den bestemte gruppen av næringsmidler eller drikker som er angitt i nr. 1.4 i denne del av 

vedlegget. 

3. Andre tilleggsopplysninger (valgfritt) 

 ____________  


