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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1155/2013
av den 21 augusti 2013
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande
av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller information om frånvaro av eller reducerad
förekomst av gluten i livsmedel
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 (2) innehål
ler harmoniserade bestämmelser om den information
som ska lämnas till konsumenterna om frånvaro av eller
reducerad förekomst av gluten i livsmedel. Enligt Euro
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr
609/2013 (3) ska förordning (EG) nr 41/2009 upphöra
att gälla med verkan den 20 juli 2016.

(6)

Även efter det att förordning (EG) nr 41/2009 har upp
hört att gälla bör konsumenterna få lämplig information
och inte ges vilseledande eller förvillande information av
livsmedelsföretagare om frånvaro av eller reducerad före
komst av gluten i livsmedel. Artikel 36.3 i förordning
(EU) nr 1169/2011 måste därför ändras så att kommis
sionen kan fastställa enhetliga villkor för sådan infor
mation som ges av livsmedelsföretagare om frånvaro av
eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahål
lande av livsmedelsinformation till konsumenterna (1), särskilt
artikel 36.4, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 36.2 i förordning (EU) nr 1169/2011 anges att
livsmedelsinformation som ges av livsmedelsföretagare
inte får vilseleda konsumenten, inte får vara tvetydig eller
förvillande för konsumenten och i förekommande fall
ska vara grundad på relevanta vetenskapliga uppgifter.

(2)

Enligt artikel 36.3 ska kommissionen anta genomföran
deakter om tillämpningen av de krav som avses i arti
kel 36.2.

(3)

(4)

I enlighet med artikel 36.4 får artikel 36.3 kompletteras
med föreskrifter om ytterligare särskilda fall där kommis
sionen ska genomföra kraven för att säkerställa att kon
sumenterna informeras på lämpligt sätt.
Personer med celiaki lider av kronisk glutenintolerans.
Gluten kan ha skadliga hälsoeffekter på dessa personer
vars kost därför bör vara glutenfri eller ha mycket låg
glutenhalt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 36.3 första stycket i förordning (EG) nr 1169/2011 ska
följande led d läggas till:
”d) Information om frånvaro av eller reducerad förekomst av
gluten i livsmedel.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 augusti 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO
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