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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1337/2013
av den 13 december 2013
om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad
gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get
och fjäderfä
nr 2913/92 (2). För animaliska produkter avser begreppet
det land där produkten framställts i sin helhet, vilket när
det gäller kött innebär det land där djuret fötts, uppfötts
och slaktats. När flera länder har deltagit i framställ
ningen av livsmedel, avser begreppet det land där varorna
har genomgått den sista väsentliga och ekonomiskt be
rättigade bearbetningen eller behandlingen. I situationer
där köttet kommer från djur som fötts, uppfötts och
slaktats i olika länder skulle tillämpningen av begreppet
emellertid inte ge konsumenterna tillräcklig information
om köttets ursprung. I alla dessa situationer bör därför
märkningen innehålla uppgift om den medlemsstat eller
det tredjeland där djuret har fötts upp under en period
som utgör en avsevärd del av den normala uppfödnings
cykeln för varje art, samt om den medlemsstat eller det
tredjeland där det har slaktats. Begreppet ursprung bör
reserveras för kött som kommer från djur som fötts,
uppfötts och slaktats, och därför i sin helhet framställts,
i en enda medlemsstat eller i ett enda tredjeland.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

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, och om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande
av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv
90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europapar
lamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens di
rektiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens för
ordning (EG) nr 608/2004 (1), särskilt artikel 26.8, och
av följande skäl:

(1)

I artikel 26.2 i förordning (EU) nr 1169/2011 anges att
uppgift om ursprungsland eller härkomstplats är obliga
torisk i märkningen av kött som omfattas av de nummer
enligt kombinerade nomenklaturen som förtecknas i bi
laga XI till den förordningen, dvs. färskt, kylt och fryst
kött av svin, får eller get och fjäderfä.

(2)

Det måste finnas en balans mellan konsumenternas be
hov av att bli informerade och de ytterligare kostnaderna
för aktörer och nationella myndigheter som till slut in
verkar på det slutliga priset för produkten. I konsekvens
analysen och i en undersökning som beställts av kom
missionen har man granskat flera alternativ vad gäller
uppgift om ursprungsland eller härkomstplats med avse
ende på de mest relevanta stadierna i djurens liv. Resul
taten visar att konsumenterna främst kräver information
om den plats där uppfödningen av djuret skedde. Sam
tidigt skulle obligatoriska uppgifter om platsen för djurets
födelse kräva att det inrättas nya spårbarhetssystem på
gårdsnivå med de respektive kostnader som följer med
detta, medan märkning innehållande uppgift om
slaktplatsen kan göras till rimliga kostnader och ge vär
defull information till konsumenten. När det gäller den
geografiska nivån finns det belägg för att uppgift om
medlemsstat eller tredjeland skulle vara mest relevant
information för konsumenterna.

(3)

Inom ramen för förordning (EU) nr 1169/2011 bestäms
innebörden av begreppet ursprungsland för ett livsmedel i
enlighet med artiklarna 23–26 i rådets förordning (EEG)

(1) EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

(4)

I de fall där djuret fötts upp i fler än en medlemsstat eller
fler än ett tredjeland och kravet om uppfödningsperiod
inte kan uppfyllas, bör lämplig uppgift om uppfödnings
plats anges så att konsumenternas behov uppfylls på ett
bättre sätt och onödigt komplicerad märkning kan und
vikas.

(5)

Det bör också fastställas regler för förpackningar som
innehåller styckningsdelar från samma eller olika arter
och som kommer från djur som fötts upp och slaktats
i olika medlemsstater eller tredjeländer.

(6)

Detta märkningssystem kräver spårbarhetsregler i alla
steg av produktions- och distributionskedjan för köttet,
från slakt till förpackning, i syfte att säkerställa samban
det mellan det märkta köttet och det djur eller den grupp
av djur som köttet kommer ifrån.

(7)

Särskilda regler bör fastställas för kött som importeras
från tredjeländer där de uppgifter som krävs för märk
ningen inte är tillgängliga.

(8)

Med hänsyn till de särskilda villkoren i produktionspro
cessen för malet kött och putsbitar, bör aktörerna ges
möjlighet att använda ett förenklat uppgiftssystem.

(2) Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302,
19.10.1992, s. 1).
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(9)

(10)

(11)
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Med hänsyn till att informationen som kommer att läm
nas enligt denna förordning är av kommersiellt intresse,
bör livsmedelsföretagarna ges möjlighet att utöver de
obligatoriska uppgifterna i märkningen lägga till andra
uppgifter som hänvisar till köttets ursprung.

Eftersom de relevanta bestämmelserna i förordning (EU)
nr 1169/2011 börjar gälla den 13 december 2014, och
det i artikel 47 i den förordningen föreskrivs att tillämp
ningsföreskrifterna enligt den förordningen bör tillämpas
från och med den 1 april varje år, bör den här förord
ningen börja gälla den 1 april 2015.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för livs
medelskedjan och djurhälsa.
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som enbart härrör från putsning vid urbening av slaktkrop
par eller vid styckning av kött.

b) parti: kött som omfattas av de KN-nummer som förtecknas i
bilaga XI till förordning (EU) nr 1169/2011, som kommer
från en enda art, med eller utan ben, även i bitar eller malet,
som har styckats, malts eller förpackats under praktiskt taget
identiska förhållanden.

Artikel 3
Spårbarhet
1.
Livsmedelsföretagare ska i varje steg av produktions- och
distributionskedjan för kött enligt artikel 1 ha infört och an
vända ett system för identifiering och registrering.

2.

Systemet ska tillämpas så att följande säkerställs:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

a) Sambandet mellan köttet och det djur eller den grupp djur
som det kommer från; i slaktstadiet åligger ansvaret för sam
bandet slakteriet.

Syfte och tillämpningsområde
I denna förordning anges regler om uppgift om ursprungsland
eller härkomstort i märkningen av färskt, kylt eller fryst kött av
svin, kött av får eller get och kött av fjäderfä som omfattas av
de respektive KN-nummer som förtecknas i bilaga XI till för
ordning (EU) nr 1169/2011.

b) Överföringen tillsammans med köttet av informationen av
seende uppgifterna i artiklarna 5, 6 eller 7, beroende på vad
som är tillämpligt, till aktörerna i efterföljande produktionsoch distributionssteg.

Artikel 2

Varje livsmedelsföretagare ska ansvara för att systemet för iden
tifiering och registrering enligt första stycket tillämpas inom det
led i produktions- och distributionskedjan där det är i drift.

Definitioner
1.
Vid tillämpningen av denna förordning ska definitionen av
livsmedelsföretagare i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 178/2002 (1), definitionen av anläggning i
artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 852/2004 (2) samt definitionerna av malet kött, slakteri och
styckningsanläggning i punkt 1.13, 1.16 respektive 1.17 i bilaga I
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 (3) gälla.

2.

Dessutom gäller följande definitioner:

a) putsbitar: små bitar av kött som omfattas av de KN-nummer
som förtecknas i bilaga XI till förordning (EU) nr
1169/2011, som erkänts vara tjänliga som livsmedel och
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslags
tiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedels
säkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den
29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs
medel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

Den livsmedelsföretagare som förpackar eller märker köttet i
enlighet med artiklarna 5, 6 eller 7 ska säkerställa att den par
tikod som identifierar köttet som levereras till konsumenter eller
storhushåll överensstämmer med det parti eller de partier kött
som förpackningen eller det märkta partiet kommer ifrån. Samt
liga förpackningar med samma partikod ska svara mot samma
uppgifter i enlighet med artiklarna 5, 6 eller 7.

3.
Det system som avses i punkt 1 ska framför allt registrera
ankomst till och avgång från livsmedelsföretagarens anläggning
när gäller djur, slaktkroppar eller styckningsdelar, och säkerställa
överensstämmelse mellan ankomster och avgångar.

Artikel 4
Grupp av djur
1.
Storleken på den grupp av djur som avses i artikel 3
definieras enligt följande:

a) Antalet slaktkroppar som styckats tillsammans och som ut
gör ett parti vid den berörda styckningsanläggningen, när det
rör sig om styckning av slaktkroppar.
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b) Antalet slaktkroppar från vilka köttet utgör ett parti vid den
berörda stycknings- eller malningsanläggning, när det gäller
vidare styckning eller malning av kött.
2.
Storleken på ett parti får dock inte överskrida produktio
nen under en dag på en och samma anläggning.
3.
Utom i det fall där artikel 7 tillämpas ska de anläggningar
där köttet styckas eller mals, när de sätter samman partierna,
säkerställa att alla slaktkroppar i ett parti motsvarar djur på vars
kött identiska märkningsuppgifter är tillämpliga i enlighet med
artikel 5.1 eller med artikel 5.2.
Artikel 5
Märkning av kött
1.
Märkningen av kött enligt artikel 1 som är avsett för
leverans till slutkonsumenter eller storhushåll ska innehålla föl
jande uppgifter:
a) Medlemsstat eller tredjeland där uppfödningen ägt rum an
givet som Uppfött i: (namn på medlemsstaten eller tredjelandet), i
enlighet med följande kriterier:
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c) den partikod som identifierar det kött som levereras till
konsumenter eller storhushåll.
När den uppfödningsperiod som avses i led a inte uppnås i
någon medlemsstat eller något tredjeland där djuret uppfötts,
ska den uppgift som avses i led a ersättas med Uppfött i: flera
medlemsstater i EU eller, när köttet eller djuren har importerats
till EU, med Uppfött i: flera länder utanför EU eller Uppfött i: flera
EU-länder och länder utanför EU.
Om uppfödningsperioden enligt led a inte uppnåtts i någon av
de medlemsstater eller tredjeländer där djuret uppfötts får den
uppgift som avses i led a ersättas med Uppfött i: (förteckning över
medlemsstater och tredjeländer där djuret uppfötts), om livsmedels
företagaren på ett för den behöriga myndigheten tillfredsstäl
lande sätt kan bevisa att djuret uppfötts i dessa medlemsstater
eller tredjeländer.
2.
De uppgifter som avses i punkt 1 leden a och b kan
ersättas med uppgiften Ursprung: (namn på medlemsstaten eller
tredjelandet), om livsmedelsföretagaren på ett för den behöriga
myndigheten tillfredsställande sätt kan bevisa att det kött som
avses i artikel 1 kommer från djur som fötts, uppfötts och
slaktats i en enda medlemsstat eller ett enda tredjeland.

i) För svin:
— Om djuret slaktas vid en ålder av mer än sex må
nader, den medlemsstat eller det tredjeland där den
sista uppfödningsperioden på minst fyra månader har
ägt rum.
— Om djuret slaktas vid en ålder av mindre än sex
månader och vid en levande vikt på minst 80 kg,
den medlemsstat eller det tredjeland där uppfödnings
perioden efter det att djuret uppnått 30 kg har ägt
rum.
— Om djuret slaktas vid en ålder av mindre än sex
månader och vid en levande vikt på mindre än 80 kg,
den medlemsstat eller det tredjeland där hela uppföd
ningsperioden har ägt rum.
ii) För får och getter: den medlemsstat eller det tredjeland
där den sista uppfödningsperioden på minst sex månader
har ägt rum eller, om djuret slaktas vid en ålder av
mindre än sex månader, den medlemsstat eller det tredje
land där hela uppfödningsperioden har ägt rum.

3.
Om flera styckningsdelar av kött, av samma eller av olika
arter, svarar mot olika märkningsuppgifter i enlighet med punk
terna 1 och 2 och presenteras i samma förpackning för kon
sumenter eller storhushåll, ska märkningen innehålla följande:
a) En förteckning över de relevanta medlemsstaterna eller tred
jeländerna i enlighet med punkt 1 eller 2, för varje art.
b) Den partikod som identifierar det kött som levereras till
konsumenter eller storhushåll.
Artikel 6
Undantag för kött från tredjeländer
Genom undantag från artikel 5.1 a ska märkningen av kött som
avses i artikel 1 och som importeras för utsläppande på unions
marknaden och för vilket de uppgifter som avses i artikel 5.1 a
inte är tillgängliga, innehålla uppgiften Uppfött i: utanför EU och
Slaktat i: (namn på det tredjeland där djuret slaktats).
Artikel 7

iii) För fjärderfä: den medlemsstat eller det tredjeland där
den sista uppfödningsperioden på minst en månad har
ägt rum eller, om djuret slaktas vid en ålder av mindre
än en månad, den medlemsstat eller det tredjeland där
hela uppfödningsperioden efter att djuren hade placerats
för gödning har ägt rum.
b) Medlemsstat eller tredjeland där slakten ägt rum angivet som
Slaktat i: (namn på medlemsstaten eller tredjelandet), och

Undantag för malet kött och putsbitar
Genom undantag från artikel 5.1 a och b, från artikel 5.2 och
artikel 6 kan följande uppgifter anges när det gäller malet kött
och putsbitar:
a) Ursprung: EU, om det malda köttet eller putsbitarna uteslu
tande framställts av kött som kommer från djur som fötts,
uppfötts och slaktats i olika medlemsstater.
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b) Uppfödda och slaktade i: EU, om det malda köttet eller puts
bitarna uteslutande framställts av kött som kommer från djur
som fötts, uppfötts och slaktats i olika medlemsstater.
c) Uppfödda och slaktade i: utanför EU, om det malda köttet eller
putsbitarna uteslutande framställts av kött som importerats
till unionen.
d) Uppfödda i: utanför EU och Slaktade i: EU, om det malda
köttet eller putsbitarna uteslutande framställts av kött som
kommer från djur som importerats till unionen som djur
avsedda för slakt och som slaktats i en eller flera medlems
stater.
e) Uppfödda och slaktade i: EU och utanför EU, om det malda
köttet eller putsbitarna framställts av
i) kött från djur som uppfötts och slaktats i en eller flera
medlemsstater och av kött som importeras till unionen,
eller
ii) kött från djur som importerats till unionen och slaktats i
en eller flera medlemsstater.
Artikel 8
Ytterligare frivilliga uppgifter i märkningen
Livsmedelsföretagare kan komplettera de uppgifter som avses i
artiklarna 5, 6 eller 7 med ytterligare information om köttets
härkomst.
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Den ytterligare information som avses i första stycket får inte
stå i strid med de uppgifter som avses i artiklarna 5, 6 och 7,
och ska vara förenlig med bestämmelserna i kapitel V i förord
ning (EU) nr 1169/2011.
Artikel 9
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 april 2015. Den ska inte
tillämpas på kött som lagligen har släppts ut på unionsmark
naden före den 1 april 2015 till dess att lagren är uttömda.
Den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla med
lemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2013.

På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

