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Uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk
anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött
och fisk på restaurang och i storhushåll

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att analysera vilka åtgärder som
krävs för att Sverige ska kunna göra en anmälan till EU-kommissionen om
nationella bestämmelser om obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk
på restaurang och i storhushåll enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1169 /2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande
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, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000 / 13 /EG,
kommissionens direktiv 2002/67 /EG och 2008/5/EG samt kommissionens
förordning (EG) nr 608/2004. I uppdraget ingår också att följa processen
med den anmälan om obligatorisk ursprungsmärkning för kött och fisk på
restaurang som Finland lämnat till EU-kommissionen. Utifrån
behovsanalysen ska myndigheten ange vilka underlag som Sverige behöver ta
fram för att kunna göra en anmälan till EU-kommissionen om nationella
bestämmelser om obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på
restaurang och i storhushåll och göra en analys av kostnader och
resursåtgång för såväl myndigheter som berörda företag av inrättandet av
obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i
storhushåll.
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Konsumentverket ska bistå Livsmedelsverket i genomförandet av uppdraget.
Livsmedelsverket bör också samråda med Kommerskollegium.
Livsmedelverket ska lämna en rapport till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 3 december 2018.
Skälen för regeringens beslut

Det finns ett stort intresse för mat bland svenska konsumenter idag och för
var maten, främst kött, kommer ifrån. God information är en förutsättning
för att konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val.
När det gäller förpackade livsmedel finns tydliga bestämmelser i
förordningen (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till
konsumenterna för hur information om ursprungsland ska lämnas för olika
köttslag och för fisk i förordningen (EU) nr 1379/2013 om den
gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Dessutom finns den frivilliga branschgemensamma ursprungsmärkningen
"Från Sverige". För livsmedel som tillhandahålls på restaurang och i
storhushåll finns inga motsvande krav.
Finland anmälde till EU-kommissionen i december 2017 ett förslag om
nationella bestämmelser om krav på ursprungsmärkning av kött och fisk på
restaurang. EU-kommissionen ombad Finland att komplettera förslaget
vilket skedde den 19 juni 2018.
Restaurangbranschen har i kontakt med regeringen under mandatperioden
åtagit sig att arbeta med frivillig ursprungsmärkning. Visita har bl.a. som en
följd av dessa kontakter tagit fram en policy om frivillig ursprungsmärkning
och uppmanat sina medlemsföretag att i enlighet med denna skriftligen eller
muntligen lämna information om köttets och fiskens ursprung. Mycket tyder
dock på att denna policy har fått begränsat genomslag bland Visitas
medlemsföretag. Dessutom finns ett stort antal restauranger och storkök
som inte är medlemmar i Visita och som därför sannolikt inte heller följer
denna policy. Regeringen ser därför skäl att analysera förutsättningarna för
att göra en anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser om
obligatorisk ursprungsmärkning av kött och av fisk på restaurang och i
storhushåll.
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Bakgrund

Förordningen (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation
till konsumenterna anger de allmänna reglerna när det gäller märkning av
livsmedel inom unionen. Dessa regler kompletteras av bestämmelser om
information om ursprungsland i andra regelverk. Det finns inga krav på
obligatorisk ursprungsangivelse på livsmedel som tillhandahålls på restaurang eller
i storhushåll. Medlemsstaterna får enligt artikel 39.2 i förordningen (EU) nr
1169 /2011 anta nationella åtgärder rörande obligatorisk uppgift om livsmedels
ursprungsland om det motiveras av något av följande skäl: skydd av folkhälsan,
skydd av konsumenterna, förebyggande av bedrägeri samt skydd av industriella
och kommersiella äganderätter, uppgifter om ursprung och registrerade
ursprungsbeteckningar och förebyggande av illojal konkurrens.
Ett medlemsland som önskar införa nationella bestämmelser om
ursprungsmärkning måste anmäla dessa till EU-kommissionen. I anmälan
behöver landet kunna visa på samband mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet
och dess ursprung samt kunna visa att en majoritet av konsumenterna tycker
att information om livsmedlets ursprung är mycket viktigt.

På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht

Pernilla Ivarsson
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