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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EG

av den

om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade 

varors nominella mängder, om upphävande 

av rådets direktiv 75/106/EEG och 

80/232/EEG samt om ändring av 

rådets direktiv 76/211/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och

  

1 EUT C 255, 14.10.2005, s. 36.
2 Europaparlamentets yttrande av den 2 februari 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT), 

rådets gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och 
Europaparlamentets ståndpunkt av den ... .
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av följande skäl:

(1) I rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym1 och 

80/232/EEG av den 15 januari 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa 

färdigförpackade varor2 anges nominella mängder för ett antal flytande och andra 

färdigförpackade varor med syftet att trygga den fria rörligheten för varor som uppfyller 

direktivens krav. För de flesta varor får nationella nominella mängder samexistera med 

gemenskapens nominella mängder. För vissa varor är dock gemenskapens nominella 

mängder fastställda så att de utesluter alla nationella nominella mängder.

(2) Ändringar i konsumenternas efterfrågan och innovationer i fråga om färdigförpackning och 

detaljhandel på gemenskapsnivå och nationell nivå har gjort det nödvändigt att bedöma om 

den befintliga lagstiftningen fortfarande är ändamålsenlig.

(3) Domstolen uttalade i sin dom av den 12 oktober 2000 i mål C-3/99, Cidrerie-Ruwet3, att 

medlemsstaterna inte får förbjuda saluföring av en färdigförpackning med en nominell 

volym som inte ingår i den mängdserie som gemenskapsrätten föreskriver och som 

lagligen tillverkats och saluförts i en annan medlemsstat, om inte ett sådant förbud är 

utformat mot bakgrund av tvingande hänsyn i fråga om konsumentskydd, om förbudet är 

tillämpligt utan åtskillnad på inhemska produkter och på importerade produkter, om det är 

nödvändigt för att tillgodose hänsynen i fråga och står i proportion till det mål som skall 

uppnås och om detta mål inte kan uppnås genom åtgärder som medför en mindre 

begränsning av handeln inom gemenskapen.

  

1 EGT L 42, 15.2.1975, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.
2 EGT L 51, 25.2.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 87/356/EEG 

(EGT L 192, 11.7.1987, s. 48).
3 REG 2000, s. I-8749.
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(4) Konsumentskyddet underlättas genom direktiv som har antagits efter direktiven 

75/106/EEG och 80/232/EEG, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av 

den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som 

erbjuds konsumenter1.

(5) En konsekvensbedömning, där ett brett samråd med alla berörda parter ingick, gav vid 

handen att fria nominella mängder inom många sektorer ökar producenternas frihet att 

tillhandahålla varor enligt konsumenternas efterfrågan och ökar konkurrensen i fråga om 

kvalitet och pris på den inre marknaden. Inom andra sektorer är det emellertid ur 

konsument- och affärsintresse mer lämpligt att för närvarande behålla de obligatoriska 

nominella mängderna.

(6) Genomförandet av detta direktiv bör åtföljas av mer information till konsumenterna och 

branschen för att öka förståelsen av jämförpriser.

(7) Därför bör nominella mängder i allmänhet inte regleras på gemenskapsnivå eller nationell 

nivå, och det bör vara möjligt att släppa ut färdigförpackade varor på marknaden i vilken 

nominell mängd som helst.

(8) Inom vissa sektorer kan dock en sådan avreglering leda till oproportionerligt betungande 

extrakostnader, särskilt för små och medelstora företag. För dessa sektorer bör därför den 

befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas med ledning av erfarenheterna, särskilt för 

att se till att nominella gemenskapsmängder fastställs åtminstone för de varor som i störst 

omfattning säljs till konsumenter.

  

1 EGT L 80, 18.3.1998, s. 27.
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(9) Eftersom bibehållandet av obligatoriska nominella mängder bör betraktas som ett 

undantag, bör det omprövas regelbundet mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och 

för att tillgodose konsumenternas och producenternas behov. För dessa sektorer bör den 

befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas, särskilt för att begränsa de fastställda 

nominella gemenskapsmängderna till att endast omfatta dem som i störst omfattning säljs 

till konsumenter.

(10) För överskådlighetens skull bör alla nominella mängder för färdigförpackade varor anges i 

en enda rättsakt, och direktiven 75/106/EEG och 80/232/EEG bör följaktligen upphävas.

(11) För att öka skyddet för konsumenterna, särskilt utsatta konsumenter såsom 

funktionshindrade och äldre, bör lämplig uppmärksamhet ägnas åt att vikt- och 

måttsangivelser på konsumtionsprodukternas märkning blir lättare att läsa och lättare att 

hitta på färdigförpackningen i den form som de normalt presenteras.

(12) För vissa varor i flytande form fastställs i direktiv 75/106/EEG metrologiska krav som är 

identiska med dem som anges i rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter 

vikt eller volym1. Direktiv 76/211/EEG bör därför ändras så att dess tillämpningsområde 

omfattar de varor som för närvarande omfattas av direktiv 75/106/EEG.

(13) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning2 uppmuntras 

medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så 

långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och 

införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

  

1 EGT L 46, 21.2.1976, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 78/891/EEG 
(EGT L 311, 4.11.1978, s. 21).

2 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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(14) Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför på grund av upphävande av gemenskapsserier och 

säkerställande av enhetliga nominella gemenskapsmängder där så krävs bättre kan uppnås 

på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen 

i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta 

direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser för nominella mängder för färdigförpackade varor. 

Det skall tillämpas på färdigförpackade varor och färdigförpackningar enligt definitionen i 

artikel 2 i direktiv 76/211/EEG.

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på de produkter som förtecknas i bilagan och som säljs i 

tullfria butiker för konsumtion utanför Europeiska unionen.

Artikel 2

Fri rörlighet för varor

1. Om inte annat föreskrivs i artiklarna 3 och 4 får medlemsstaterna inte av skäl som hänför 

sig till förpackningens nominella mängd vägra, förbjuda eller begränsa utsläppandet på 

marknaden av färdigförpackade varor.
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2. Med iakttagande av principerna i fördraget och särskilt den fria rörligheten för varor får de 

medlemsstater som för närvarande föreskriver obligatoriska nominella mängder för mjölk, 

smör, torkad pasta och kaffe fortsätta att göra detta fram till den ...∗.

De medlemsstater som för närvarande föreskriver obligatoriska nominella mängder för vitt 

socker kan fortsätta att göra detta fram till den ...∗∗.

Kapitel II

Särskilda bestämmelser

Artikel 3

Utsläppande på marknaden av och fri rörlighet för vissa varor

Medlemsstaterna skall se till att de varor som anges i punkt 2 i bilagan och som färdigförpackas i de 

intervall som anges i punkt 1 i bilagan får släppas ut på marknaden endast om de är 

färdigförpackade i de nominella mängder som anges i punkt 1 i bilagan.

Artikel 4

Aerosolbehållare

1. På aerosolbehållarna skall anges behållarens nominella totala kapacitet. Angivelsen får inte 

utformas så att den föranleder förväxling med innehållets nominella volym.

2. Med avvikelse från artikel 8.1 e i rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande 

aerosolbehållare1 behöver varor som säljs i aerosolbehållare inte märkas med innehållets 

nominella vikt.

  

∗ Publikationsbyrån: Vänligen för in datum 60 månader efter datum för ikraftträdandet av 
detta direktiv.

∗∗ Publikationsbyrån: Vänligen för in datum 72 månader efter datum för ikraftträdandet av 
detta direktiv.

1 EGT L 147, 9.6.1975, s. 40. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 
(EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
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Artikel 5

Flerpack och färdigförpackningar som utgörs av individuella förpackningar 

som inte är avsedda att säljas individuellt

1. Vid tillämpningen av artikel 3 skall, när två eller flera individuella färdigförpackningar

utgör ett flerpack, de nominella mängder som förtecknas i punkt 1 i bilagan vara 

tillämpliga på varje individuell färdigförpackning.

2. När en färdigförpackning utgörs av två eller flera individuella förpackningar som inte är 

avsedda att säljas individuellt, skall de nominella mängder som förtecknas i punkt 1 i 

bilagan vara tillämpliga på färdigförpackningen.

Kapitel III

Upphävanden, ändringar och slutbestämmelser

Artikel 6

Upphävanden

Direktiven 75/106/EEG och 80/232/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 7

Ändring

I artikel 1 i direktiv 76/211/EEG skall orden "Med undantag av de färdigförpackningar som 

omfattas av rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym, gäller detta 

direktiv" ersättas med "Detta direktiv gäller".
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Artikel 8

Införlivande

1. Medlemsstaterna skall före den ...∗ anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta 

kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den ...∗∗.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om centrala bestämmelser i nationell 

lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Rapportering, meddelande om undantag och övervakning

1. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén lägga fram en rapport om tillämpningen och verkningarna av detta direktiv 

senast den ...∗∗∗ och därefter vart tionde år. Rapporten skall i förekommande fall åtföljas 

av ett förslag till översyn av detta direktiv.

2. De medlemsstater som anges i artikel 2.2 skall före den ...∗∗ meddela kommissionen vilka 

sektorer som omfattas av det undantag som avses i artikel 2.2 samt perioden för ett sådant 

undantag, vilken skala av obligatoriska nominella mängder som tillämpas och vilket 

intervall det gäller.

  

∗ Publikationsbyrån: Vänligen för in datum 12 månader efter datum för ikraftträdande av detta 
direktiv.

∗∗ Publikationsbyrån: Vänligen för in datum 18 månader efter datum för ikraftträdande av detta 
direktiv.

∗∗∗ Publikationsbyrån: Vänligen för in datum 8 år efter ikraftträdandet av detta direktiv.
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3. Kommissionen skall övervaka tillämpningen av artikel 2.2 på grundval av sina egna 

resultat och rapporter från berörda medlemsstater.

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Artiklarna 2, 6 och 7 skall tillämpas från och med den ...∗.

Artikel 11

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

  

∗ Publikationsbyrån: Vänligen för in datum 18 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv.
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BILAGA 

SERIER AV NOMINELLA MÄNGDER FÖR FÄRDIGFÖRPACKNINGARS INNEHÅLL

1. VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM (mängd i ml)

Icke-mousserande vin
I intervallet 100 ml–1500 ml endast följande åtta nominella mängder:

ml: 100 – 187– 250 – 375 – 500– 750 – 1000 – 1500

Gult vin
I intervallet 100 ml–1500 ml endast följande nominella mängder:

ml: 620

Mousserande vin
I intervallet 125 ml–1500 ml endast följande fem nominella mängder:

ml: 125 – 200 – 375 –750 –1500

Likörvin
I intervallet 100 ml–1500 ml endast följande sju nominella mängder:

ml: 100– 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Aromatiserat vin
I intervallet 100 ml–1500 ml endast följande sju nominella mängder:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Spritdrycker
I intervallet 100 ml–2000 ml endast följande nio nominella mängder:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 – 2000
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2. VARUDEFINITIONER

Icke-mousserande vin Vin enligt definitionen i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
vin1 (Gemensamma tulltaxan GTT-rubrik: KN-nr ex 2204)

Gult vin Vin enligt definitionen i artikel 1.2 b i förordning (EG) nr 1493/1999 (GTT-
rubrik: KN-nr ex 2204) med ursprungsbeteckningarna "Côtes du Jura", 
"Arbois", "L’Etoile" och "Château-Chalon" i flaskor enligt definitionen i 
punkt 3 i bilaga I i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 
april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 
1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av 
vissa vinprodukter2

Mousserande vin Vin enligt definitionen i artikel 1.2 b och i punkterna 15, 16, 17 och 18 
i bilaga I till förordning (EG) nr 1493/1999 (GTT-underrubrik: 2204 10)

Likörvin Vin enligt definitionen i artikel 1.2 b och i punkt 14 i bilaga I till förordning 
(EG) nr 1493/1999 (GTT-underrubriker: 2204 21–2204 29)

Aromatiserat vin Aromatiserat vin enligt definitionen i artikel 2.1 a i rådets förordning (EEG) 
nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, 
beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade 
vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter3

(GTT-rubrik: 2205)

Spritdrycker Spritdrycker enligt definitionen i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, 
beskrivning och presentation av spritdrycker4 (GGT-rubrik: 2208)

  

1 EGT L 179, 14.7.1999 s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) 
nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

2 EGT L 118, 4.5.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) 
nr 1507/2006 (EUT L 280, 12.10.2006, s. 9).

3 EGT L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

4 EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) 
nr 1882/2003.
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I. INLEDNING

Den 2 december 2004 översände kommissionen till rådet och Europaparlamentet ett förslag 

till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för 

färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG 

och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG1. Förslaget grundar sig på 

artikel 95 i fördraget.

1. Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 6 april 20052.

2. Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen antogs den 2 februari 20063.

3. Kommissionen antog sitt ändrade förslag den 4 april 2006.

4. Den 26 april 2006 lade kommissionen fram sitt ändrade förslag4.

5. Den 25 september 2006 nådde rådet (konkurrenskraft) en politisk överenskommelse om 

en kompromisstext inför antagandet av sin gemensamma ståndpunkt.

6. Den 4 december 2006 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med 

artikel 251 i EG-fördraget.

  
1 Hänvisning till EUT.
2 Hänvisning till EUT.
3 Hänvisning till EUT.
4 Hänvisning till EUT.
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II. SYFTE

Syftet med det föreslagna direktivet är att upphäva direktiven 75/106/EEG och 80/232/EEG 

och att avskaffa nominella mängder på förpackningar för de flesta sektorer, samtidigt som 

obligatoriska nominella mängder kvarstår på ett mycket begränsat antal områden. Dessutom 

samlas bestämmelserna på området i en enda rättsakt. Det föreslagna direktivets huvudsakliga 

syfte är avreglering, eftersom det efter breda samråd med intressenterna har framgått att de 

flesta tillstyrker en liberalisering av nominella mängder.

III. DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Den gemensamma ståndpunkt som rådet har antagit avspeglar delvis Europaparlamentets 

yttrande vid första behandlingen. Några av Europaparlamentets ändringar hade redan införts i 

kommissionens ändrade förslag.

En del av Europaparlamentets ändringar avspeglas antingen till fullo eller delvis i den 

gemensamma ståndpunkten.

Alla ändringar av kommissionens ändrade förslag som rådet har gjort i sin gemensamma 

ståndpunkt har godtagits av kommissionen. 

Varken rådet eller kommissionen kunde dock godta Europaparlamentets förslag om 

harmonisering av storlekar inom vissa sektorer där detta för närvarande inte förekommer, dvs. 

mjölk, smör, kaffe, pasta, ris och brunt socker.
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Ingående analys av den gemensamma ståndpunkten

Rådet har helt godtagit ändringarna 1, 2, 4, 5, 8, 10–12 och 14 och i princip ändringarna 3, 6, 

7, 13 och 16, men med en något ändrad lydelse.

Rådet anser inte att sektorerna mjölk, smör, kaffe, pasta, ris och brunt socker, där storlekarna 

för närvarande inte är obligatoriskt harmoniserade, kräver ett antal av EG fastställda 

nominella mängder.

Rådet har i artikel 2.2 infört en övergångsperiod på fem år efter direktivets ikraftträdande, 

under vilken de nuvarande nationella storlekarna kan bibehållas för inhemsk produktion av 

mjölk, smör, kaffe, torkad pasta och ris samt en period på sex år för vitt socker.

IV. SLUTSATS

Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt är väl överensstämmande med de ursprungliga 

målen för förslaget till direktiv.

________________________
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om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella 
mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG 
samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG [första behandlingen]
– Antagande (GS + U)
a) av den gemensamma ståndpunkten
b) av rådets motivering
– Uttalanden

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN RÅDET OCH KOMMISSIONEN

I enlighet med fördraget och domstolens rättspraxis får de medlemsstater som tillämpar 

utfasningsperioden inte vägra, förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av varor som 

lagligen saluförs i en annan medlemsstat av skäl som hänför sig till förpackningarnas nominella 

mängd.

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN OCH RÅDET 

De medlemsstater som för närvarande inte tillämpar några nationella storlekar inom de sektorer 

där utfasningsperioden tillämpas skall inte införa nya bestämmelser om förpackningars nominella 

mängd.
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UTTALANDE FRÅN BELGIEN

Belgien stödde detta förslag enbart för dessa egna meriter utan annan hänsyn beträffande de 

perspektiv som kommissionen avsåg med detta direktiv.

UTTALANDE FRÅN FRANKRIKE (med stöd av Italien)

Frankrike betonar att man vid en liberalisering av storlekarna på färdiga förpackningar bör hitta rätt 

balans mellan den fria rörligheten för varor, konsumentskyddet och upprätthållandet av 

produktionskostnader som tillåter berörda små och medelstora företag att förbli konkurrenskraftiga.

Frankrike bekräftar därför att man från fransk sida fullt ut kommer att använda de 

övergångsperioder som anges i artikel 2.2 i den gemensamma ståndpunkten för att bibehålla 

obligatoriska storlekar på färdiga förpackningar för de varor som anges där: mjölk, mjöl, matpasta, 

kaffe och vitt socker. Detta är ju basvaror, för vilka konsumenterna, särskilt de mest utsatta, 

föredrar standardstorlekar och för vilka enbart märkningen inte utgör tillräcklig garanti för skydd av 

och god information om innehållsmängderna, om storlekarna skulle liberaliseras. 

Frankrike betonar mot denna bakgrund att man i den kommissionsrapport som avses i artikel 9.1 

i den gemensamma ståndpunkten, och även i den översikt av situationen för de varor som avses i 

artikel 2.2 som kommissionen bör genomföra enligt artikel 9.3, fullt ut bör beakta de risker som 

tydligt klargjordes vid diskussionerna i rådet och som ledde till att skäl (8) infördes, där det erinras 

om:

"Inom vissa sektorer kan dock en sådan avreglering leda till oproportionerligt betungande 

extrakostnader, särskilt för små och medelstora företag. För dessa sektorer bör därför den 

befintliga gemenskapslagstiftningen anpassas med ledning av erfarenheterna, särskilt för att se till 

att nominella gemenskapsmängder fastställs åtminstone för de varor som i störst omfattning säljs 

till konsumenter".

Frankrike uppmanar därför med-lagstiftarna att till fullo utnyttja andra behandlingen av detta 

förslag till direktiv, särskilt för att den kommissionsrapport som avses i artikel 9.1 skall bli tillfälle 

till en grundlig översyn av varorna i artikel 2.2, så att det vid risk för störningar på marknaden eller 

variationer i konsumtionsvanorna, och efter ett faktiskt samråd med medlemsstaterna, operatörerna 
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och konsumentsammanslutningarna, blir möjligt att under en längre tid bibehålla de storlekar som 

konsumeras mest av var och en av dessa produkter. 

________________________





 

SV    SV 

 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION 

Bryssel den 12.12.2006 
KOM(2006) 811 slutlig 

2004/0248 (COD) 

  

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella 
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2004/0248 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella 

mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om 
ändring av rådets direktiv 76/211/EEG 

1. BAKGRUND 

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet  
(KOM(2004) 708 slutlig – 2004/0248 (COD)): 

25 oktober 2004 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 6 april 2005 

Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen: 2 februari 2006 

Överlämnande av det ändrade förslaget: 18 april 2006 

Politisk överenskommelse i rådet (konkurrenskraft): 25 september 2006 

Enhälligt antagande av den gemensamma ståndpunkten: 4 december 2006 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Förslaget upphäver bestämmelser från 70-talet om nominella mängder som varor kan säljas i. 
Enligt förslaget behålls bestämmelser enbart för vin och sprit, som redan nu omfattas av 
bestämmelser om obligatoriska nominella mängder. 

Förslaget innebär en förenkling av bestämmelserna om nominella mängder genom att två 
direktiv förs samman till ett. På samma sätt kombineras bestämmelserna i två olika direktiv 
om metrologisk kontroll av färdigförpackade produkter i ett enda direktiv. Därför upphävs 
direktiven 75/106/EEG och 80/232/EEG samtidigt som tillämpningsområdet för 
direktiv 76/211/EEG utvidgas till att omfatta alla färdigförpackade produkter. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1 Allmänna kommentarer 

Förslaget har blivit ett testfall för kommissionens strategi ”Lagstifta bättre för tillväxt och 
arbetstillfällen i Europeiska unionen” och för förenklingen av lagstiftningen. 
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Rådet stödde kommissionens ändrade förslag under förutsättning att medlemsstaterna inom 
vissa sektorer fick behålla befintliga nationella storlekar för inhemsk produktion under en 
övergångsperiod. 

3.2 Ändringsförslag från Europaparlamentet som i sin helhet, delvis eller i sak finns 
med i det ändrade förslaget och som i sin helhet, delvis eller i sak återfinns i den 
gemensamma ståndpunkten 

De ändringsförslag från Europaparlamentet som kommissionen godtagit i sitt ändrade förslag 
återfinns också i den gemensamma ståndpunkten. Det gäller dels ändringsförslagen 1, 2, 8, 
10, 11, 13, 14 och 16, som kommissionen godtog i sin helhet, dels ändringsförslagen 3, 6, 7, 
12 och 20, som kommissionen godtog i sak men omformulerade. 

3.3 Ändringsförslag från Europaparlamentet som varken finns med i det ändrade 
förslaget eller i den gemensamma ståndpunkten 

De ändringsförslag från Europaparlamentet som kommissionen inte godtog i sitt ändrade 
förslag återfinns inte heller i den gemensamma ståndpunkten. Det gäller ändringsförslagen 4, 
5, 9, 15, 17–19 och 21–33, som kommissionen inte godtog eftersom de skulle ha lett till att 
obligatoriska nominella mängder skulle komma att gälla även inom sektorer där det nu inte 
finns några sådana bestämmelser. 

3.4 Ändringar av det ursprungliga förslaget som kommissionen infört i sitt ändrade 
förslag och som finns med i den gemensamma ståndpunkten 

Den gemensamma ståndpunkten innehåller också ändringar av det ursprungliga förslaget som 
kommissionen infört i sitt ändrade förslag. De rörde avskaffandet av obligatoriska nominella 
mängder för snabbkaffe och vitt socker, eftersom många medlemsstater för närvarande tillåter 
sådana produkter i alla mängder utan att detta har medfört några störningar på marknaden. 

3.5 Övriga ändringar som införts i rådets gemensamma ståndpunkt i förhållande 
till det ändrade förslaget 

I den gemensamma ståndpunkten har följande punkter införts i det ändrade förslaget. Samtliga 
gäller utfasningen av nationella storlekar inom vissa sektorer. 

Tillägg till artikel 2.2: 

”Med iakttagande av principerna i fördraget och särskilt den fria rörligheten för varor får de 
medlemsstater som för närvarande föreskriver obligatoriska nominella mängder för mjölk, 
smör, torkad pasta och kaffe fortsätta att göra detta fram till den [60 månader efter dagen för 
ikraftträdandet av detta direktiv]. 

De medlemsstater som för närvarande föreskriver obligatoriska nominella mängder för vitt 
socker kan fortsätta att göra detta fram till den [72 månader efter dagen för ikraftträdandet av 
detta direktiv].” 

Tillägg till artikel 9.2: 

”De medlemsstater som anges i artikel 2.2 skall före den [18 månader efter dagen för 
ikraftträdandet av detta direktiv] meddela kommissionen vilka sektorer som omfattas av det 
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undantag som avses i artikel 2.2 samt perioden för ett sådant undantag, vilken skala av 
obligatoriska nominella mängder som tillämpas och vilket intervall det gäller. ” 

Tillägg till artikel 9.3: 

”Kommissionen skall övervaka tillämpningen av artikel 2.2 på grundval av sina egna resultat 
och rapporter från berörda medlemsstater.” 

4. SLUTSATS 

Kommissionen stöder den gemensamma ståndpunkten, med förbehåll för de gemensamma 
uttalanden som anges under följande punkt. 

5. KOMMISSIONENS UTTALANDEN 

Kommissionen och rådet gjorde två gemensamma uttalanden (i bilagan) om villkoren för 
utfasning av befintliga nationella storlekar och om medlemsstaternas överenskommelse att 
inte inför nya nationella storlekar. 
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BILAGA 

Kommissionens och rådets första gemensamma uttalande 

”I enlighet med fördraget och domstolens rättspraxis får de medlemsstater som tillämpar 
utfasningsperioden inte vägra, förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av 
färdigförpackade varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat av skäl som hänför sig 
till förpackningens nominella mängd.” 

Kommissionens och rådets andra gemensamma uttalande 

”De medlemsstater som för närvarande inte tillämpar några nationella storlekar inom de 
sektorer där utfasningsperioden tillämpas skall inte införa nya bestämmelser om 
förpackningars nominella mängd.” 




