Utdrag fra ny EU-forordning om merking av matvarer.
Bestemmelsene i forordningen skal med to unntak, gjelde fra 13. desember 2014. De nye kravene om
obligatorisk merking med næringsdeklarasjon skal gjelde fra 13. desember 2016. Videre skal
bestemmelsene som stiller krav til sammensetningen og merkingen av kvernet kjøtt, gjelde fra 1.
januar 2014.
Min mrk: Det er et stort problem å spise mat fra cateringfirmaer når man selv ikke har kontakt med
leverandør eller å spise på steder som serverer varer levert fra andre (typisk brød eller baguetter ol.)
Matinformasjonskrav skal gjelde hele matkjeden.
Matinformasjonsforordningen skal gjelde for næringsmiddelvirksomheter i hele “matkjeden”, i den
grad deres aktiviteter er omfattet av bestemmelsene om matinformasjon til forbrukerne.
Forordningen presiserer dessuten hvilke plikter de ulike næringsmiddelvirksomhetene har i relasjon
til matinformasjon. Matinformasjonsforordningen gjelder for alle næringsmidler som er beregnet
for sluttforbrukeren, inkludert næringsmidler levert av storhusholdninger og næringsmidler
beregnet for levering til storhusholdninger. Forordningen gjelder også for cateringvirksomhet
besørget av transportvirksomheter der avreisen starter innen EU.
Informasjon/merking skal bli bedre.
Forordningen viderefører de gjeldende bestemmelsene om redelig praksis for informasjon,
herunder at matinformasjon ikke skal være villedende, at matinformasjon skal være eksakt, klar og
enkel å forstå for forbrukerne og at matinformasjon, med noen unntak. De generelle
bestemmelsene gjelder for både den informasjonen som gis frivillig og den som er obligatorisk. De
aktuelle bestemmelsene gjelder også for markedsføring (advertising) og presentasjon av
næringsmidler – særlig næringsmidlenes form, utseende, emballasje, hvilket emballasjemateriale
som er brukt, måten de er plassert på og i hvilken setting de er vist. Det generelle forbudet mot
villedende matinformasjon er styrket sammenliknet med dagens bestemmelser.
Bedre regler for merking av stoffer som kan fremkalle allergier eller intoleranse.
De aller fleste av de obligatoriske kravene til matinformasjon er en videreføring og oppdatering av
krav som også gjelder og er obligatoriske i dag, men det innføres også noen helt nye krav. På EU-nivå
gjelder de obligatoriske kravene til matinformasjon med ett unntak bare for næringsmidler som er
ferdigpakket, jf. definisjonen av begrepet “prepacked food”. Det eneste unntaket fra dette på EUnivå, er det nye obligatoriske kravet om at det må gis informasjon om innhold av stoffer som kan
fremkalle allergier eller intoleranse også for ikke-ferdigpakkede næringsmidler som omsettes til
sluttforbrukeren eller til storhusholdninger, næringsmidler som er pakket på omsetningsstedet
etter forespørsel fra forbrukeren eller som er pakket inn for såkalt umiddelbar omsetning.
Det kan fastsettes obligatoriske nasjonale krav til ikke-ferdigpakkede næringsmidler.
Medlemsstatene kan fastsette nasjonale bestemmelser som innfører obligatoriske krav om at det
må gis matinformasjon til forbrukerne om alt eller deler av det som er obligatorisk for
næringsmidler som er ferdigpakket, også for næringsmidler som ikke er ferdigpakket.
Medlemsstatene kan også fastsette nasjonale bestemmelser om hvordan slik matinformasjon skal

gjøres tilgjengelig for forbrukerne og om uttrykksform og presentasjon av denne informasjonen.
Sistnevnte gjelder også for det obligatoriske kravet for næringsmidler som ikke er ferdigpakket
med videre for så vidt gjelder allergener og intoleranse.
Obligatorisk med uthevet merking av stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse.
På EU-nivå blir det, med en del generelle og mer spesifikke unntak, obligatorisk med merking av
ferdigpakkede næringsmidler med bla.: varebetegnelse, ingrediensliste, stoffer som kan fremkalle
allergi eller intoleranse. Nytt i denne sammenheng er at stoffer som kan fremkalle allergi og
intoleranse må utheves i ingredienslisten.
Erstatningsingredienser må merkes særskilt.
Videre innføres det et nytt krav om at det i tilfeller der en komponent eller ingrediens som
forbrukerne forventer at normalt er brukt eller naturlig er til stede i et næringsmiddel, har blitt
erstattet med en annen bestanddel eller ingrediens, må merkingen, i tillegg til angivelsen i
ingredienslisten, nær varebetegnelsen inneholde en tydelig angivelse av bestanddelen eller
ingrediensen som er brukt som hel eller delvis erstatning. Denne tilleggsangivelsen må også oppfylle
bestemte krav til skriftstørrelse med videre.
Min Mrk: Nå venter vi på regler om at det en ikke forventer å finne i et produkt, for eksempel laktose
i spekemat eller spor av melk i sursild, også må merkes med stor skrift.
Krav til skriftstørrelse og lesbarhet – uansett størrelse på pakningen skal stoffer som kan fremkalle
allergi eller intoleranse merkes.
For næringsmidler i pakninger der den største flaten er mindre enn 10 kvadratcentimeter, (er det)
bare obligatorisk med matinformasjon på pakningen eller etiketten om varebetegnelse, stoffer som
kan fremkalle allergi eller intoleranse, nettoinnhold og holdbarhet. Matinformasjon om
ingrediensliste skal gis på andre måter eller gjøres tilgjengelig etter forespørsel fra forbrukerne.
Obligatorisk matinformasjon, med forbehold for eventuelle nasjonale bestemmelser om
næringsmidler som ikke er ferdigpakket, skal angis tydelig på en slik måte at informasjonen er lett
synlig, klart lesbar og i tilfeller der det er aktuelt, uutslettelig. Slik matinformasjon skal ikke på noen
måte være skjult, mattert, avledet fra eller forstyrret av noen annen form for skriftlig eller billedlig
informasjon eller av annet materiale. Det er også innført nye krav om at obligatorisk
matinformasjon, som er angitt på pakningen eller etiketten, avhengig av om pakningens største flate
er større eller mindre enn 80 kvadratcentimeter, gis med en skriftstørrelse som henholdsvis er
minst 1,2mm x-høyde eller minst 0,9 mm x-høyde.
Dersom det gis matinformasjon på frivillig basis som i andre tilfeller er regulert av bestemmelsene
om obligatorisk matinformasjon, så må den frivillige matinformasjonen være i samsvar med
bestemmelsene om obligatorisk matinformasjon. Annen matinformasjon som gis på frivillig basis,
skal ikke villede forbrukeren, ikke være tvetydig eller forvirrende for forbrukeren

