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Fortsatt arbete med Förordningen om tillhandahållande 
av livsmedelsinformation till konsumenterna, från år 
2012 och framåt 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om 
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna publicerades 
22 november 2011, och träder i kraft 13 december 2011. Vilka datum den 
ska tillämpas från framgår av artikel 55. 
 
Trots att förordningen publicerats finns arbete kvar, vilket till stor del 
kommer att röra sig om möten och förhandlingar. Nedan listas de artiklar i 
förordningen där kommissionen kommer att arbeta vidare, vilket kommer 
att innebära arbete även för Livsmedelsverket. Listan ska bara ses som en 
sammanställning av de utpekade områden i förordningen där lagstiftaren 
nämner att arbetet kommer att fortsätta. Listan innehåller inga 
prioriteringar, utan följer ordningen i förordningen. 
  
Vidare listas i del 2 av detta PM vilket förväntat arbete på nationell nivå 
som pekas ut i förordningen och i del 3 vad som medges får regleras på 
nationell nivå. 
 
 
 

1. Kommissionens fortsatta arbete med förordningen 
- Artikel 9.3  – obligatoriska uppgifter med piktogram eller symboler. 

Se även artikel 9.4 
 

- Artikel 9.4 villkor för det som regleras i artikel 9.3. 
 

- Artikel 10.2 och bilaga III - ytterligare obligatoriska uppgifter för 
vissa livsmedel.  

 
- Artikel 12.3– obligatoriska uppgifter på annat sätt än på 

förpackningen. 
 
- Artikel 13.4 – Kommissionen ska fastställa regler för läsbarhet. 
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- Artikel 13.4 – utvidga kraven på vilka uppgifter som ska anges i 
samma synfält. 
 

- Artikel 16.4 – Kommissionen ska inom 3 år lägga fram en rapport 
om eventuellt krav på ingrediensförteckning och näringsdeklaration, 
särskilt energivärde, på alkoholhaltiga drycker ev. inklusive 
lagstiftningsförslag. 

 
- Artikel 18.5 – Kommissionen ska anpassa definitionen av nano. 

 
- Artikel 19.2 – Kommissionen får utöka listan på de livsmedel som 

inte behöver ha ingrediensförteckning. 
 
- Artikel 21.2 – Kommissionen ska uppdatera ”allergilistan”. 

 
- Artikel 23.2 – Kommissionen får fastställa (annat) uttryck för 

nettokvantitet. 
 

- Artikel 24.3 – Kommissionen får anta regler för att ange bäst före-
datum. 

 
- Artikel 26.3 – ursprung för primär ingrediens - 2 år efter 

ikraftträdande ska kommissionen anta genomförandeakter 
 

- Artikel 26.4 – inom 5 år (+ 3 år) ska kommissionen lägga fram en 
utvärdering om obligatorisk ursprungsangivelse för svin, får, get, 
fjäderfä. 

 
- Artikel 26.5 – inom tre år efter ikraftträdande ska kommissionen 

lägga fram en rapport om obligatorisk ursprungsangivelse för ett 
stort antal livsmedelsgrupper. 

 
- Artikel 26.6 – inom 2 år efter ikraftträdande ska kommissionen 

lägga fram en rapport om obligatorisk ursprungsangivelse för kött 
som ingrediens. 

 
- Artikel 26.7 – Kommissionen får låta de rapporter som ska tas fram 

enligt artikel 26.5 och 6 följas av förslag till reglering. 
 

- Artikel 26.8 – Kommissionen ska inom 2 år efter ikraftträdande anta 
genomförandeakter om obligatorisk ursprungsangivelse för svin, 
får, get, fjäderfä. 
 

- Artikel 27.2 – Kommissionen får anta genomförandeakter om 
bruksanvisning 

 
- Artikel 30.6 – Kommissionen får ändra reglerna för frivillig 

näringsdeklaration. 
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- Artikel 30.7 – inom 3 år efter ikraftträdande ska kommissionen 

lägga fram en rapport om transfetter. Kan åtföljas av lagförslag. 
 

- Artikel 31 – Kommissionen får anta omräkningsfaktorer för 
vitaminer och mineralämnen. 

 
- Artikel 31.4 – Kommissionen får anta regler hur genomsnittsvärden 

i näringsdeklarationen ska anges.  
Kommer ske genom GA. 
 

- Artikel 33.5 – Kommissionen ska anta regler om ”per portion”. 
Kommer ske genom GA. 

 
- Artikel 34.5 – Kommissionen får anta regler för vad som är 

”obetydlig mängd” för näringsämnen. 
 

- Artikel 34.6 – Kommissionen får anta regler om hur 
näringsdeklarationer ska utformas. 
 

- Artikel 35.5 – Kommissionen ska inom 6 år efter ikraftträdande 
lägga fram en rapport om ytterligare former för näringsdeklaration. 
(Insamlande av information från medlemsstaterna, se nästa kapitel i 
detta dokument.) Kan åtföljas av förslag till ändring av EU-regler. 

 
- Artikel 35.6 – Kommissionen ska anta regler om ytterligare former 

för näringsdeklaration. 
 

- Artikel 36.3 – Kommissionen ska anta regler om frivilliga regler om 
märkning med ”fri från”, ”lämplig för vegetarianer/veganer” och 
referensintag för särskilda målgrupper, som t.ex. barn. 

 
- Artikel 36.4 – Kommissionen får anta ytterligare regler om frivillig 

märkning. 
 

- Artikel 46 – Kommissionen får ändra i bilagorna. Förbehåll för 
bilaga II och III. 

 
- Artikel 47 – Kommissionen ska med GA eller DA fastställa lämplig 

övergångsperiod. Av artikeln framgår hur detta arbete ska gå till. 
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2. Arbete på nationell nivå som pekas ut i förordningen 
 
 

- Artikel 35.2 – Informera kommissionen om nationellt 
rekommenderade uttrycks- och presentationsformer för 
näringsdeklaration 

 
- Artikel 35.3 – Medlemsstaterna ska säkerställa kontroll av 

ytterligare former för näringsdeklaration. Medlemsstaterna får kräva 
att livsmedelsföretagare anmäler sådan användning och om den 
upphör. 

Kommissionen ska å sin sida i detta arbete, enligt artikel 35.4 ” underlätta 
och organisera informationsutbytet mellan medlemsstaterna, kommissionen 
och berörda parter i frågor som rör användningen av ytterligare uttrycks- 
eller presentationsformer för näringsdeklaration.” 

- Artikel 42 – Medlemsstaterna får behålla uttryck för nettokvantitet. 
Medlemsstaterna ska informera KOM inom 3 år efter ikraftträdande. 
Som t.ex. ”dl”. 
 

- Artikel 43 – Medlemsstaterna får anta frivilliga regler för 
referensintag för t.ex. barn 

 
- Artikel 44.1.b och 44.2 – Medlemsstaterna får införa krav på 

märkning på icke färdigförpackade livsmedel och hur de ska anges 
 

- Artikel 45 – Anmälningsförfarande för medlemsstater om nya 
märkningsregler. 

 
 
3. Detta medges får regleras på nationell nivå enligt förordningen: 

- Artikel 39.1 – Medlemsstaterna får i vissa fall anta regler för 
ytterligare obligatoriska uppgifter. Detta ska dock motiveras  av 
minst ett av nedanstående skäl:  

a) Skydd av folkhälsan.  
b) Skydd av konsumenterna.  
c) Förebyggande av bedrägeri.  
d) Skydd av industriella och kommersiella äganderätter, uppgifter om 
ursprung och registrerade ursprungsbeteckningar samt förebyggande av 
illojal konkurrens. 
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- Artikel 39.2 – Medlemsstaterna får i vissa fall anta regler för 
obligatorisk ursprungsmärkning 
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