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Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för märkning av livsmedel som innehåller ingredienser
med ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB)
(2010/C 341/03)
1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Europeiska unionen har sedan 1992 utvecklat en särskild politik
för geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livs
medel (1). Märkningsföreskrifterna för livsmedel som avses att
levereras i oförändrat tillstånd till konsumenten, liksom märk
ningsföreskrifterna för reklam för dessa, anges i sin tur i märk
ningsdirektivet (2).

I lagstiftningen om skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och
skyddade geografiska beteckningar (SGB) föreskrivs bland annat
att de registrerade beteckningarna är skyddade mot varje direkt
eller indirekt kommersiellt bruk för produkter som inte omfat
tas av beteckningen, i den mån dessa produkter är jämförbara
med de registrerade produkterna eller om detta bruk av den
skyddade beteckningen innebär att beteckningens anseende ut
nyttjas (3). Dessutom kräver märkningsdirektivet att märkningen
av och reklam för ett livsmedel inte får vara sådan att den
vilseleder konsumenten, särskilt vad gäller livsmedlets slag, iden
titet, egenskaper och sammansättning (4).

Genom att tillsätta en produkt registrerad som SUB eller SGB i
ett livsmedel kan man naturligtvis öka avsättningen för dessa
kvalitetsprodukter. Varje hänvisning till en sådan tillsättning
inom märkningen av ett livsmedel måste dock utföras i god
tro och får inte vilseleda konsumenten.

1.2 Riktlinjer
I meddelandet om en kvalitetspolitik för jordbruksprodukter
(KOM[2009] 234), förpliktigar sig kommissionen att ta fram
riktlinjer för märkning av och reklam för bearbetade produkter
som innehåller ingredienser med geografiska beteckningar.

Syftet med dessa riktlinjer är att illustrera vilka bestämmelser
som gäller i detta fall och att underlätta för ekonomiska aktörer
att fastställa sitt handlingsutrymme. Riktlinjerna tar särskilt sikte
på att visa kommissionens syn på

— användningsvillkoren för beteckningar registrerade som SUB
eller SGB vid märkning och presentation av och reklam för
(1) Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om
skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för
jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 12)
liksom kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 av den
14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpningsföre
skrifter för förordning (EG) nr 510/2006 (EUT L 369, 23.12.2006,
s. 1)
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars
2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märk
ning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel
(EGT L 109, 6.5.2000, s. 29).
(3) se artikel 13.1a i förordning (EG) nr 510/2006.
(4) se artikel 2.1a i direktiv 2000/13/EG.

livsmedel som innehåller ingredienser med sådana beteck
ningar, och

— god tillämpning som säkerställer att ingredienser med be
teckningar registrerade som SUB och SGB i livsmedel inte
används på ett felaktigt sätt så att det skadar den skyddade
produktens anseende eller vilseleder konsumenten vad gäller
den bearbetade produktens sammansättning.

Tillämpningen av dessa riktlinjer är frivillig.

De exempel som omnämns i riktlinjerna ges uteslutande i il
lustrativt syfte och speglar inte situationer eller tvistefrågor som
kommit till kommissionens kännedom.

Dessa riktlinjer utgör inte en juridiskt bindande tolkning av
Europeiska unionens lagstiftning om SUB och SGB eller av
märkningsdirektivet. En sådan tolkning tillkommer endast Eu
ropeiska unionens domstol och – om det gäller att avgöra om
märkningen av vissa produkter är sådan att den vilseleder kö
paren eller konsumenten eller om en varubeteckning är miss
visande – nationell domstol (5).

Dessa riktlinjer kan komma att revideras.

2. REKOMMENDATIONER
Mot bakgrund av ovanstående önskar kommissionen redogöra
för en rad rekommendationer angående, å ena sidan, använd
ningsföreskrifter för en beteckning registrerad som SUB eller
SGB och för Europeiska unionens benämningar, förkortningar
eller symboler vid märkningen av livsmedel som innehåller
produkter med sådan beteckning, och å andra sidan angående
produktspecifikationer för beteckningar registrerade som SUB
eller SGB som ingår som ingredienser i livsmedel.

2.1 Rekommendationer för användning av registrerade
beteckningar
1. Enligt kommissionen kan en beteckning registrerad som SUB
eller SGB legitimt anges i ett livsmedels ingrediensförteck
ning.

2. Dessutom anser kommissionen att en beteckning registrerad
som SUB eller SGB kan nämnas inom, eller i anslutning till,
produktbeskrivningen för ett livsmedel som innehåller en
ursprungsbetecknad produkt, liksom i livsmedlets märkning,
presentation och reklam, när följande villkor uppfyllts.
(5) Se, exempelvis, domstolens dom 2009, Severi, (C-446/07, REG.
2004, s. I-8041, punkt 60).
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— Livsmedlet i fråga ska lämpligtvis inte innehålla någon
”jämförbar ingrediens”, det vill säga ingen annan ingredi
ens som helt eller delvis kan ersätta en vara som fått
beteckningen SUB eller SGB. Som illustrerande och icke
begränsande exempel på benämningen ”jämförbar ingre
diens” anser kommissionen att en grönmögelost (ibland
kallad ädelost) skulle vara jämförbar med ”Roquefort”.
— Dessutom måste denna ingrediens användas i tillräckligt
stor mängd för att ge livsmedlet i fråga en utmärkande
karaktär. Med tanke på hur olika de potentiella fallen är,
kan dock kommissionen inte föreslå en generellt tillämp
bar minimiprocentsats. Till exempel skulle inblandning
av en mycket liten mängd av en krydda med beteck
ningen SUB eller SGB i ett livsmedel eventuellt kunna
räcka för att ge livsmedlet i fråga en utmärkande karak
tär. Däremot skulle införandet av en mycket liten mängd
kött med beteckningen SUB eller SGB i ett livsmedel inte
i sig vara tillräcklig för att ge livsmedlet en utmärkande
karaktär.
— Slutligen måste procentandelen av en ingrediens som
betecknas som SUB eller SGB i idealfallet anges inom,
eller i omedelbar anslutning till, livsmedlets varubeteck
ning eller åtminstone i ingrediensförteckningen i direkt
anslutning till ingrediensen i fråga.
3. Så fort villkoren nämnda ovan i 2 är uppfyllda anser kom
missionen att Europeiska unionens benämningar, förkort
ningar (1) eller symboler som åtföljer en registreringsbeteck
ning bara får användas i märkningen, inom eller i nära
anslutning till ett livsmedels varubeteckning eller i innehålls

(1) Det handlar i detta fall om benämningarna ”skyddad ursprungs
beteckning” eller ”skyddad geografisk beteckning” och förkortning
arna SUB eller SGB.
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förteckningen, om det framgår klart att detta livsmedel i sig
inte är en SUB eller en SGB. Annars skulle det enligt kom
missionen vara fråga om att utnyttja anseendet för denna
SUB eller SGB och att vilseleda konsumenten. Till exempel
skulle varubeteckningarna ”Pizza med Roquefort” eller ”Pizza
tillagad med Roquefort SUB” knappast ge upphov till tvist
enligt kommissionen. Däremot skulle varubeteckningen
”Pizza med Roquefort SUB” klart avrådas, eftersom en sådan
varubeteckning skulle kunna ge konsumenten intrycket att
denna pizza i sig skulle vara en SUB-märkt produkt.
4. Kommissionen anser att när en ingrediens som är jämförbar
med en ingrediens med SUB eller SGB tillsatts i ett livsmedel
får beteckningen registrerad som SUB eller SGB endast vara
med i ingrediensförteckningen på samma villkor som gäller
för andra ingredienser som nämns där. Det skulle i synnerhet
vara lämpligt att använda identiska tecken vad gäller typsnitt,
storlek, färg etc.
2.2. Rekommendationer för produktspecifikationer för
beteckningar registrerade som SUB eller SGB som ingår
som ingredienser i livsmedel
Kommissionen anser att produktspecifikationen till en beteck
ning registrerad som SUB eller SGB i princip inte behöver in
nehålla bestämmelser om användningen av denna beteckning i
märkningen av andra livsmedel, eftersom de ekonomiska aktö
rernas efterlevnad av existerande lagstiftning inom EU bör ut
göra tillräcklig garanti. De bör endast tas upp om de syftar till
att lösa en specifik, klart identifierad svårighet och om de är
objektiva, proportionella och icke-diskriminerande. Eventuella
bestämmelser i produktspecifikationen får under inga omstän
digheter ha som mål eller effekt att ändra gällande lagstiftning.

