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Angående: Framställning 0511/2008, ingiven av Marina Mastromauro 
(italiensk medborgare), för Pastificio Attilio Mastromauro, om de krav och lagar 
som pastatillverkningen i Italien omfattas av

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren sammanfattar gällande italiensk lagstiftning och EU-lagstiftning för tillverkning 
av pasta för mänsklig konsumtion. Med hjälp av ett konkret exempel visar hon att nästan 
identiska produkter omfattas av olika regler. Hon hänvisar till initiativet om bättre lagstiftning 
och begär bättre kvalitet på lagstiftningen samt en förenkling och begränsning av densamma. 
Framställaren klagar dessutom på de stigande priserna för vissa pastaråvaror (mjöl) och 
hävdar att vissa stormarknader säljer pasta till ett pris som är lägre än tillverkningspriset. Hon 
anser att detta snedvrider konkurrensen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

Framställaren begär ett klargörande av hur den italienska lagstiftningen om tillverkning och 
saluföring av pasta (DPR 187 av den 9 februari 2001 om förordningen om ändring av 
bestämmelserna för tillverkning av mjöl och pasta för mänsklig konsumtion) ska tolkas. 
Framställaren vill framför allt få reda på hur frasen ”pasta tillverkad enligt andra krav än de 
som föreskrivs i denna förordning” (se artikel 12 i det italienska dekretet) ska tolkas, och i 
vilken mån denna står i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen om tillsättning av 
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vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel1 och specialdestinerade 
livsmedel2.

Det är viktigt att komma ihåg det inte finns några specifika gemenskapsbestämmelser om 
tillverkning och saluföring av mjöl och pasta. I likhet med övriga medlemsstater har Italien 
därför rätt att bibehålla eller införa lagstiftning på detta område, under förutsättning att
lagstiftningen är förenlig med EG-fördraget och gällande gemenskapsrätt, exempelvis 
bestämmelserna om livsmedelsmärkning, tillsättning av vitaminer och mineralämnen, 
specialdestinerade livsmedel etc.

Redan på förslagsstadiet anmäldes ovannämnda italienska lagstiftning i vederbörlig ordning 
till kommissionen och övriga medlemsstater i enlighet med direktiv 98/34/EG. En sådan 
anmälan krävs för alla nationella bindande förordningar som innehåller tekniska 
specifikationer, utom när det rör sig om att införliva gemenskapslagstiftning. Kommissionen 
motsatte sig inte antagandet av denna lagstiftning eftersom den verkade vara förenlig med 
EG-fördraget och gemenskapsrätten.

Dessutom bör det påpekas att kommissionen inte har någon generell behörighet att tolka eller 
bedöma en nationell lags giltighet. Kommissionen kan bara göra detta vid misstanke om att
lagen inte är förenlig med EG-rätten.

När det gäller frågan om i vilken mån den italienska lagstiftningen om pasta står i 
överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen om livsmedelstillsatser, harmoniseras 
genom förordning (EG) nr 1925/2006 de bestämmelser i lagar och andra författningar i 
medlemsstaterna som avser tillsättning av vitaminer och mineralämnen till livsmedel, 
inklusive pasta. Genom förordningen upprättas framför allt en harmoniserad förteckning över 
vitaminer och mineralämnen. Endast de förtecknade ämnena får tillsättas, däribland folsyra. 
Medlemsstaterna har dessutom getts möjlighet att införa ett anmälningsförfarande för att 
lättare kunna övervaka saluföringen av dessa produkter på sitt territorium. Anmälan av 
produkten ska ske samtidigt som den släpps ut på marknaden och tillhandahålla en förlaga av 
den etikett som används för produkten.

Medlemsstaterna får inte begränsa eller förbjuda handel med livsmedel som uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning, eller de rättsakter som har antagits för att genomföra den,
genom att tillämpa icke-harmoniserade nationella bestämmelser om tillsättning av vitaminer 
och mineralämnen till livsmedel.

När det gäller frågan om pasta med tillsatta vitaminer eller mineralämnen kan eller inte kan 
anses utgöra ett specialdestinerat livsmedel (dietkost) bör det noteras att endast livsmedel som 
uppfyller ett särskilt behov hos en specifik del av befolkningen och klart kan skiljas från 
livsmedel för normal konsumtion får saluföras som dietkost.

Framställaren ber avslutningsvis Europaparlamentet att i högre grad betona EU:s initiativ för 
bättre lagstiftning så att den italienska lagstiftningen kan få bättre kvalitet och förenklas.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 (EUT L 404, 
30.12.2006, s. 26).
2 Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 (EGT L 187, 30.6.1989, s. 27).
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Europeiska kommissionen har lanserat en ny strategi för förenkling av lagstiftningen som 
innehåller metoder för att modernisera EG:s regelverk. Just på livsmedelslagstiftningsområdet
har kommissionen bland annat antagit ett förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna1. I förslaget moderniseras, förenklas 
och förtydligas de befintliga bestämmelserna om livsmedelsmärkning genom att de olika 
horisontella rättsakterna om livsmedelsmärkning omarbetas (reglerna om 
näringsvärdesdeklarationer omarbetas tillsammans med bestämmelserna om 
livsmedelsmärkning). Användningen av en förordning som rättsligt instrument bidrar till 
målet om förenklad lagstiftning eftersom det garanterar att alla aktörer hela tiden måste följa
samma regler. 

Genom att slå samman direktiv 2000/13/EG med direktiv 90/496/EEG om 
livsmedelsmärkning till ett instrument förenklas regelverket. Dessutom förenklas strukturen i 
direktiv 2000/13/EG genom att de bestämmelser som redan finns i horisontella rättsakter om 
livsmedelsmärkning omarbetas eller ersätts. Tack vare att vissa specifika frågor som rör de 
politiska riktlinjerna tas upp i förslaget ökar tydligheten och det blir lättare för de berörda 
parterna att följa lagstiftningen.

Förslaget ingår i kommissionens pågående program för att uppdatera och förenkla 
gemenskapens regelverk och kommissionen arbets- och lagstiftningsprogram under 
referensnummer 2006/SANCO/0012.

När det gäller framställarens farhågor om livsmedelskedjans bristfälliga funktion vill 
kommissionen påminna om att den gav uttryck för sin oro för ökade grossist- och 
detaljhandelspriser i ett kommissionsmeddelande med titeln ”De stigande livsmedelspriserna 
– Riktlinjer för EU:s agerande” som antogs i maj 20083. I meddelandet föreslås flera olika 
initiativ för mildra effekterna av stigande livsmedelspriser i EU, bland annat upprättandet av 
en arbetsgrupp som ska undersöka hur livsmedelskedjan fungerar. Gruppen ska bland annat 
undersöka koncentrationen och marknadssegmenteringen inom detaljhandels- och 
distributionssektorn i EU. Arbetsgruppen har lagt fram sin första rapport om läget och denna
införlivades i ett andra meddelande från kommissionen med titeln ”Livsmedelspriser i 
Europa”4 som antogs i december 2008. I detta senaste meddelande föreslås en färdplan för 
hur livsmedelskedjan ska förbättras. I denna ingår följande fem åtgärder:

i) Främjad konkurrenskraft för livsmedelskedjan
ii) En kraftfull och enhetlig tillämpning av konkurrens- och 

konsumentskyddsbestämmelser på livsmedelsmarknaderna av Europeiska 
kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter

iii) Översyn på nationell nivå och/eller EU-nivå, beroende på vad som är lämpligt, 
av de bestämmelser som kan påverka livsmedelskedjans funktion på ett negativt 
sätt

                                               
1 KOM(2008)0040.
2 Kommissionens arbetsdokument – Tredje lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen –
KOM(2009)0017.
3 KOM(2008)0321.
4 KOM(2008)0821.
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iv) Bättre information till konsumenter, myndigheter och marknadsaktörer genom 
inrättandet av en permanent europeisk övervakning av livsmedelspriserna och 
livsmedelskedjan

v) Granskning av åtgärder som ska motverka spekulation till skada för 
kommersiella aktörer på marknaderna för jordbruksvaror.

När det gäller tillämpningen av konkurrensreglerna inom livsmedelssektorn är 
konkurrensutsatta marknader konsumenternas bästa garanti för att livsmedelspriserna kommer 
att hållas på en så låg nivå som möjligt, samtidigt som största möjliga utbud säkerställs. 
Därför är det givetvis viktigt att studera alla relevanta faktorer som påverkar dessa marknader, 
och att noga undersöka eventuella företagskoncentrationer och varje form av 
konkurrensbegränsande agerande som kan snedvrida marknaden och göra att konsumenterna
missgynnas. Om det finns bevis för sådana brott mot konkurrensreglerna som bör tas upp på 
EU-nivå, kommer kommissionen att studera frågan noga och fatta beslut om åtgärder. 
Nationella konkurrensmyndigheter kan också agera mot konkurrensbegränsande beteenden
som eventuellt bryter mot EU:s konkurrensregler på en specifik nationell marknad. I 
februari 2009 bötfällde exempelvis den italienska konkurrensmyndigheten pastatillverkare 
och branschsammanslutningar för att ha ingått konkurrensbegränsande avtal i syfte att komma 
överens om prisökningar på torkade pastaprodukter.

Eventuella problem som uppstår hanteras dessutom kanske bättre genom andra riktlinjer och 
regelverk (exempelvis konsumentskydd och rättvis handel) som styr hur detaljhandeln
fungerar.

Kommissionen hoppas att dessa förtydliganden kommer att vara till hjälp, framför allt de 
åtgärder för att förenkla regelverket som redan har vidtagits.


